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Vallcarca arranjarà tres zones
verdes el 2021 abans d'aixecar
habitatge i desplegar serveis
L'entorn de Can Carol, una gran escala vertical a la cantera i noves
escales entre Farigola i Medes són els principals elements de la reforma
Albert Balanzà

V

allcarca segueix generant literatura tècnica de
projectes públics i privats que han de donar forma
a la reconstrucció del barri i la setmana passada
-amb un nou miler llarg de pàgines de projecte- li
va tocar a tres zones verdes del barri històric, concretament la cantera, la plaça de la Figuera i l'illa FarigolaMare de Déu del Coll-Medes. La comissió de govern de
l'Ajuntament va donar via lliure inicial a una reforma que
s'executaria ja a ﬁnals d'any, en un màxim de vuit mesos,
i que, per tant, s'avançaria a projectes que també estan en
desplegament tècnic, com l'anomenada Anella de Serveis
(vegeu núm. 831), que se centra en la paciﬁcació, la connexió transversal, l'eliminació de barreres arquitectòniques i
l'eliminació d'aparcament de superfície, i altres d'habitatge
privat que no aconsegueixen arrencar pel desacord entre
els moviments socials i les promotores al voltant de la possible regulació del preu del lloguer.

El Districte dóna caràcter urgent
als voltants del casal de barri,
perquè està obert des del gener
El projecte executiu de la urbanització de les tres zones verdes té caràcter d'urgència sobretot en el que implica l'entorn del nou casal de barri de Can Carol, la plaça
de la Figuera i la connexió entre Farigola i Gustavo Adolfo
Becquer, perquè l'equipament ja està en marxa des de ﬁnals
de gener. No obstant això, els altres dos àmbits d'actuació
també tenen un impacte important perquè a la cantera es
deﬁnirà l'espai d'estada interior i una gran escala vertical
connectarà Farigola amb Mare de Déu del Coll, mentre que
a l'illa interior Farigola-Mare de Déu del Coll-Medes s'hi
reformarà el vial d'escales i se'n faran unes de noves entre
Farigola i Medes, amb enjardinaments diversos. Pàgina 3

La plaça de la Figuera i futura connexió Farigola-Becquer. Foto: A.G.P.
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ERC edita cartells
perquè "no es
posin medalles
sols" BComú i PSC

La federació de Barcelona
d'ERC ha començat
a difondre en paper
i en xarxes una sèrie
de cartells especíﬁcs
relatius a les partides dels
pressupostos pactades
amb BComú i PSC com la
rebovació de la instal·lació
elèctrica del Nou
Sardenya, la urbanització
de la plaça caterina
Albert i les àrees de joc
accessibles de Joanic i
la Creueta del Coll. "Ja
sabem que els agrada
molt posar-se les medalles
ells sols", ha argumentat
la portaveu del grup
municipal d'ERC a
Gràcia, Olga Hiraldo, per
justiﬁcar la campanya.

BCNxCanvi insta
a no engegar el
porta a porta de
recollida a Gràcia
El grup municipal de
BCNxCanvi a Gràcia ha
volgut aproﬁtar el rebuf
de crítiques a Sant Andreu
de l'estrena del sistema
de recollida porta a porta
per instar el Districte
a suspendre l'activació
a Gràcia, al barri del
Coll, que es va aprovar
en l'últim ple de maig,
a proposta d'ERC. "El
sistema neix coix", diu.

Política
Compte enrere per al
desallotjament de Ca la
veïna, la casa okupada
del carrer Gran
"Seguirem animant a deixar de pagar lloguers i fer xarxa perquè
Gràcia no sigui un circ sinó un lloc on viure", diu l'assemblea

Albert Balanzà

D

ues grans pancartes criden l'atenció des de fa
dies els passavolants
del carrer Gran, pujant
des de Fontana i just
abans de l'Espai Jove. Una ja hi
era, al balcó del primer pis que
hi ha sobre una carnisseria que
fa molts anys havia estat una papereria, i l'altra penja al mig del
carrer Santa Rosa, on de fet hi ha
la porta d'accés a Ca la veïna, la
casa okupada del carrer Gran de
Gràcia des del novembre de l'any
2018. L'assemblea de Ca la veïna
-dos dels seus membres- s'explica en aquesta entrevista.
Teniu data de desallotjament ferma per al 8 de juny. S'ha acabat el
procés civil i judicial?
Primer cal dir que ja van aparèixer uns matons pocs dies després
que entréssim a la casa i al cap de
sis mesos sí que va començar un
procés, al qual hi hem presentat
diversos recursos. Ara ja tenim
sentència ferma de desallotjament des de fa tres setmanes.
Què hi argumenteu als recursos?
Primer vam adduir precarietat i
impossibilitat d'accedir a un habitatge, després que érem persones vulnerables i no podíem assumir els costos d'un lloguer o molt
menys una compra.

Ca la veïna, a Gran de Gràcia 188, a l'espera del desallotjament. Foto: A. B.

Què és i qui sou a Ca la veïna?
Vam entrar unes persones que
ens vam trobar en situacions similars. Hi hauran passat una
vintena de persones i ens hem
organitzat com a qualsevol casa,
treballant per mantenir l'espai i
enriquint-nos mútuament.
Manteniu vincles amb altres espais okupats?
No som un col·lectiu afí a ningú sinó
amb una xarxa ben oberta on ens hi
hem sentit molt inclosos. Alguns ja
havíem viscut a Gràcia i hem comprovat la seva transformació.

Com us plantegeu el dia 8?
Hem convocat al matí a les 8 perquè vingui al màxim de gent i fer
pressió perquè no s'executi l'ordre de desallotjament. Els Mossos
han arribat a un extrem repressiu molt fort, amb multes difícils
d'assumir, desestructuren un moviment i per a algú que lluita per
un sostre fan por.
El fet que Ca la veïna estigui al
carrer Gran us dóna menys esperances de continuar pel fet és
un lloc amb el metre quadrat va
més car?

Som conscients del preu del metre quadrat al carrer Gran però
aquests nivells ja estan per tot
arreu del districte.
El propietari, Haviv Negocios, ja
anuncia el pis a 650.000 euros o
1.500 de lloguer. Teniu un pla B
per al dia després?
Cadascú anirà on podrà però seguirem animant a deixar de pagar lloguers i crear xarxes de
suport mutu perquè Gràcia no sigui un circ sinó un lloc on viure.
Esperem que la gent segueixi okupant.

•
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Tanca el bar Luis
de Vallcarca per
sentència ferma
de desnonament
Foto: À.G.P

L'emblemàtic Bar Luis de
l'avinguda de Vallcarca
ha abaixat la persiana
deﬁnitivament. Diumenge
va ser l'últim dia, segons
explica Luis Vázquez,
després que el passat
26 de març el jutjat li
comuniqués sentència
ferma en el procediment
de desnonament que
seguia en els últims mesos
i contra el qual hi havia
interposat un recurs. "Ahir
vaig tancar a la nit i ara
només em falta netejar i
buidar el local", diu Luis.
El procés, que l'enfrontava
amb el propietari amb una
forta pujada de lloguer
pel mig (de 1.200 a 2.000
euros), s'ha tancat quan
l'establiment ja estava a
punt de fer 24 anys.

L'institut
Montserrat Roig
incrementa ajuts
de menjador
El Consorci d'Educació
ha inclòs l'institut
Montserrat Roig en el
programa d'ajuts de
menjador que cobreixen
tots els dies de la
setmana en un programa
ampliat del qual ﬁns ara
només se'n beneﬁciaven
centres anomenats de
complexitat.

Societat
Vallcarca arranjarà tres
zones verdes ja aquest
2021 abans d'aixecar
pisos i desplegar serveis
L'entorn de Can Carol, una gran escala vertical a la cantera
i noves escales entre Farigola i Medes, principals elements
La urbanització
preveu paciﬁcar
amb panots el vial
que unirà Can Carol
amb l'exConsolat

Una gran escala vertical, amb murs de formigó a la base i quatre trams metàl·lics, s'aixecarà al fons del solar. Foto: A.G.P.

Albert Balanzà

T

é sentit arranjar zones verdes abans d'aixecar habitatge i desplegar serveis?
Només a Vallcarca, on s'ha
de reconstruir quasi del
tot el barri històric i encara hi ha
tants interrogants a resoldre. Això
és el que passarà abans que acabi
el 2021 amb l'execució de tres zo-

Veïns de la plaça
Revolució volen
més policia per
aturar el botellot
Uns instància recolzada per una
quarentena de residents demana també
dades de sonometria des del 15 d'abril

nes verdes a espais com la cantera, la plaça de la Figuera (entorn
de Can Carol) i l'illa Farigola-Mare
de Déu del Coll-Medes.
La comissió de govern de l'Ajuntament va aprovar inicialment la
setmana passada aquests projectes executius, el més urgent dels
quals té a veure amb urbanitzar els
voltants del casal de barri, ja actiu
des del gener, i que ara és una zona
verda autogestionada pels veïns. En

aquest àmbit, la clau serà facilitar
la connexió entre Farigola i Gustavo
Adolfo Becquer, de manera que es
faci més amable l'accés a Can Carol
i el seu futur lligam amb l'altre casal de barri de l'exConsolat, sobre
el pont de Vallcarca. De fet, el vial
també es tocarà amb panots i quitrà només per marcar les roderes
dels vehicles i el mur del carrer
Calendau es farà menys dur, amb
gabions i un banc corregut.

Una altra actuació d'impacte tindrà com a escenari la cantera, que
ja es va aconseguir protegir com a
espai d'estada redistribuint els futurs ediﬁcis i a l'actual solar buit
s'hi aixecarà al fons a mà esquerra
una gran escala amb murs de formigó i quatre trams metàl·lics que
connectaran amb Mare de Déu del
Coll i es podrà tancar de nit.
Finalment, a l'àmbit de l'illa
Farigola-Mare de Déu del CollMedes, una altra illa on hi van
promocions de pisos, s'hi refarà el vial d'escales del passatge
de la Farigola (davant del carrer
Argentera) perquè actualment estan totalment fora de normativa
i s'obrirà un nou tram d'escales
menys costerudes entre Farigola i
Medes davant del carrer Cambrils
i on ara no hi ha més que un talús i bardisses. El cronograma de
l'Ajuntament marca obres durant
vuit mesos totals per als tres projectes i el pressupost s'eleva a 1,13
milions d'euros.

•

A.B.

L

'esbravada general que a les
places de Gràcia s'ha notat
ja en horari de vespre i nit
s'ha desconcentrat més enllà de Sol, Virreina o plaça
de la Vila com a places clàssiques i
de plaça del Nord com a espai que
des de l'any passat també atrau jovent. Raspall o l'encreuament de
Verdi amb Perla estan registrant
acumulacions de botellots fins
ara insòlits, però la primera reacció veïnal en un espai ﬁns ara
més aviat tranquil s'ha registrat
a plaça Revolució.
Un grup d'una quarentena de
residents han entrat aquest dilluns
una instància al Districte en què
demanen "un punt ﬁx" d'agents de
la Guàrdia Urbana "de manera immediata" que dissuadeixi els discobotellots, una variant amb alta-

Grups de botellot, a la plaça Revolució. Foto: Cedida

veus que ﬁns i tot es viu els dies
de cada dia. "La nit del 14 a 15 de
maig, per exemple, la policia va venir tres vegades però el soroll va
durar ﬁns a les 6 del matí", apunta la instància. Els veïns expliquen

que el mateix va passar sobretot
entre el 21 i el 24 de maig.
La instància també demana al
Districte accés a les dades de sonometria des del 15 d'abril ja que
al web apareixen últimes hores.

•
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Les festes alternatives de Raspall
s'activen per recuperar "la vida
de carrer i de comunitat"
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Breus

Afectats Canela
acusa la discoteca
de desprecintatge
il·legal de l'espai
À.G.P.

Sota l'aixopluc de l'Ateneu La Barraqueta, la comissió de festes vol reprendre contactes fets
el 2020 amb els carrers guarnits de la festa oﬁcial del voltant "perquè tot funcioni millor"

da per dinamitzar la vida de carrer
i de comunitat", diu la Clara.
No hi ha encara ni programació
ni horaris ni temàtica del possible
guarnit, però sí que es vol reprendre l'aprofundiment de relacions
amb les comissions de carrers del
voltant, com Progrés, Tordera o
Fraternitat, cosa que es va engegar
l'any passat sense aplicar-se ﬁnalment "perquè tot funcioni millor".

Albert Balanzà

U

n cop s'han conegut en
les últimes setmanes els
principals detalls estructurals del programa oficial de la Festa Major de
Gràcia (guarnits basats en sostre,
no al concurs de carrers, proposta
d'horari límit a les 12 de la nit...),
el que també escalfa motors és el
programa alternatiu, el d'aquells
carrers que no estan integrats a la
Fundació Festa Major.
La comissió de festes de plaça
del Raspall, amb dotze anys d'activitat ja a l'espai sense comptar
l'any passat, s'ha activat amb una
primera reunió celebrada fa quinze dies i la constitució de comissions organitzatives. "Anem molt a
poc a poc i la festa s'adaptarà enguany al context, però és important fer festa", explica la Clara,
membre de la plataforma.

El guarniment de plaça Raspall de la Festa Major de 2015. Foto: Arxiu

Les festes alternatives de
Raspall, que han acabat heretant
la dinàmica de la històrica programació de la plaça del Diamant
malgrat que hi hagi altres esce-

naris fora del programa oficial,
s'han organitzat com des de fa tres
anys sota l'aixopluc de l'Ateneu La
Barraqueta i enguany volen recuperar l'espai "com a punt de troba-

La Torna, a Sant Pere Màrtir.
També l'ateneu independentista La Torna, tot i el canvi de local
cap al carrer Goya, preveu fer festa i guarnir fora del programa oﬁcial el sostre del carrer Sant Pere
Màrtir, on l'entitat es va instal·lar
des del 2004 i on els veterans militants van adequar la programació
de plaça del Dimant a uns ritmes
més tranquils. Fonts de l'ateneu
han assegurat el guarnit "i alguna
activitat, depenent com avanci tot
plegat".

•

La plataforma d'Afectats
Canela, mobilitzats pel
tancament del que va ser
també l'antiga discoteca
KGB, ha denunciat amb
unes imatges l'accés de
suposats responsables de
l'actual discoteca Canela a
l'espai trencant el precinte
col·locat l'octubre de 2020
per l'Ajuntament. Els
fets haurien tingut lloc
aquest cap de setmana i
el Districte ha conﬁrmat
que va tornar a precintar
"de manera immediata"
l'establiment, que
encara segueix el seu
periple administratiu de
cessament, malgrat que
no ha pogut obrir des de
l'estiu passat.

Societat
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El procés participatiu
de la plaça Caterina
Albert demana verd i
continuïtat a Rosselló
L'alternativa a la primera idea
de 2014, quan no hi havia previst
l'Espai Jove, insisteix en una grada

Joanic i Creueta del Coll
deﬁneixen els primers
espais amb jocs infantils
accessibles al districte
Els dissenys proposats eliminen la majoria de les tanques
i substitueixen en bona part el sorral pel cautxú

Albert Balanzà

G
A.B.

L

a primera de les tres sessions de participació sobre la plaça Caterina Albert, amb entrada pel carrer Rosselló i sortida pel passatge Mariner, on
hi va el futur Espai Jove de Camp d'en Grassot, ha
vist aquest dijous la redeﬁnició del projecte de 2014
(quan encara no hi havia previst l'equipament) i ha
estudiat alternatives que mantinguin en part una
grada d'estada a la banda Rosselló/Llobregat i reaﬁrma la proposta de jardineres a tota la banda Besòs i
eliminació dels obstacles actuals. Les intervencions
veïnals han posat èmfasi en l'augment del verd, malgrat la diﬁcultat d'arrelament pel pàrquing subterrani, i han defensat la plaça diafana però no dura per
evitar un efecte crida a skaters.

•

Il·lustracions per
endevinar frases fetes,
als eixos comercials
Estudiants de la Llotja i el Consorci de Normalització
Lingüística s'han coordinat enguany en el sisè any de
la campanya Si l'encertes, l'endevines, que a través
dels eixos comercials del carrer Gran i del Portal de la
Llibertat, ha engegat amb il·lustracions que donen peu
a guanyar premis si s'encerta la frase correcta. L'acció
es farà de l'1 al 27 de juny.

•

ràcia no tenia enlloc del
districte ﬁns ara ni una
sola àrea de jocs infantils accessible, malgrat
que n'hi havia ja 14 a
la ciutat i el tema ja ha sortit als
plens concretament pels jardins
Elisa Antonella (sobre la coberta de la Travessera de Dalt). Ara,
abans que acabi l'any, perquè és
fruit del pacte de pressupostos entre BComú, PSC i ERC, les àrees de
jocs infantils de Joanic i Creueta es
modiﬁcaran en aquest sentit.
Justament aquesta setmana s'ha debatut el projecte amb
un fort contrast entre el debat a
Joanic -potser per un error de dinamització només una veïna va assistir a la sessió- i Creueta del Coll,
on les preguntes i comentaris es
van allargar més d'una hora. Els
llocs comuns dels dos espais seran la retirada quasi total de les
tanques que envolten les installacions i la implantació majoritària de cautxú en lloc de sorral.
En el primer cas, amb un canvi menys rellevant, s'amplia l'àrea
incorporant el parterre i es diversiﬁquen els jocs amb gronxadors
de cistella i amb cinturons, una
roller table, un iglú i muntanyetes. Justament és a la banda del
parterre on s'ubicarà un espai
d'estada i un petit sorral (8 metres quadrats).
En el segon cas, les dues àrees de petits i grans s'uniﬁquen i
es desplaça l'àrea de la cistella de
bàsquet i un camí sinuós dóna pas

Imatge virtual de la proposta de nova àrea de jocs al parc de la Creueta. Foto: Cedida

Hi haurà piscina a la Creueta
aquest estiu. A preguntes de
l'escola Farigola, la consellera
Àngels Tomàs va donar a la
sessió de Creueta el sí després
que els veïns detectessin el
passat cap de setmana obres
a l'entorn de la zona de bany.
L'accés, després de les ferides
de l'any passat i les reparacions
fetes, es farà amb sabatilles.
a espais amb tobogans, una lona
allargada, un castell amb sorral i
gronxadors. Alguns veïns han criticat que es diﬁculti així la ubicació
de l'escenari per festes -ara l'espai

de joc es concentra en el pany de
verd i no cap a la piscina- però altres han subratllat que es guanya
en proximitat amb el bar perquè
pares i mares vigilin.

•

Mobilitat repensa Ballester
pel trànsit al Rius i Taulet
Un estudi a l'entorn de l'escola no descarta fer marxa enrere i
recuperar el by-pass de sortida de Gràcia cap a General Mitre
A. B.

L

'últim i estrany estiu de 2020
va acabar amb canvis de mobilitat en el tradicional by-pass
de sortida de Gràcia cap a la Ronda
General Mitre (Lesseps-Avinguda
Vallcarca-Ballester-Mitre), quan
el carrer Ballester va modiﬁcar el
sentit ja en el tram de Sarrià-Sant
Gervasi. Ara l'àrea de Mobilitat de

l'Ajuntament de Barcelona, però,
un cop reconeguda i assumida
la reivindicació de l'escola Rius i
Taulet perquè s'atenuï el caos circulatori al seu voltant, en plena
plaça Lesseps, s'està repensant
aquell canvi en el marc d'un estudi de mobilitat de tota la zona amb
l'objectiu ﬁnal de buscar solucions
per al centre educatiu.
L'estudi de mobilitat, segons
fonts municipals, no ha arribat en-

cara a cap conclusió en aquest sentit però la proposta que s’està treballant permet la reversibilitat del
sentit de circulació de Ballester,
L'objectiu, segons aquestes mateixes fonts, és que les actuacions
futures que es puguin fer al carrer Ballester "no impactin negativament en la mobilitat en la zona
de Gràcia més propera".
La protesta de la comunitat
educativa de l'escola Rius i Taulet,

El canvi fet a Ballester, a l'altura de República Argentina, ara en estudi. Foto: A. B.

juntament amb l'escola bressol
Gràcia del carrer Maignon, fins
ara només ha vist millorada la circulació i seguretat viària de l'entorn amb la instal·lació de tanques

ﬁxes a Mare de Déu de la Salut i
amb una petita ampliació de les
illes d'espera dels vianants en el
creuament amb Travessera de
Dalt.

•
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La temporada, a examen: primer equip femení del CE Europa
Breus

93 atletes acaben
la cursa Directa
Tibidabo del Club
Excursionista
Cedida

93 de 105 participants
van completar la cursacaminada Directa
Tibidabo, que diumenge
passat va organitzar el
Club Excursionista de
Gràcia. A la categoria
masculina, Nil Ramada
va ser el primer en acabar
el recorregut de cinc
quilòmetres entre Vil·la
Urània i la plaça del temple
(26 minuts i 24 segons).
Neus Tartinyà va ﬁnalitzar
la prova en primera posició
a la categoria femenina
(36 minuts i 43 segons).
Voluntaris del CEG van
netejar dissabte l'inici del
tram de muntanya.

Ramon Terrats
busca l'ascens a
1a divisió amb
el Girona
El migcamista gracienc del
Girona FC, Ramon Terrats
(20 anys), va debutar
dimecres a Montilivi en
una promoció d’ascens a
1ª divisió. El conjunt gironí
va derrotar clarament
l’Almeria (3-0) i ho té tot
de cara per plantar-se a la
ﬁnal del play off, que els
enfrontarà al vencedor del
Rayo-Leganés. Malgrat
el bon joc dels blanci-vermells, Terrats es
mostra prudent perquè
“encara queda molt ”.

Nany Haces: "Hi ha
plantilla per optar
a quedar molt més
amunt del que hem fet"
La defensa balear es retira després de quatre temporades
d'escapulada i apunta l'opció d'entrenar el futur ﬁlial femení

La temporada ha coincidit amb
eleccions al club. Us heu sentit
qüestionades en campanya?
No, a l'inrevés. El futbol femení hi
ha tingut un pes important i la sensació de totes és que ara es duran a
terme moltes coses que s'han anat
anunciant. L'Europa té ganes de
créixer en futbol femení. Sap que
té un primer equip que sempre et
dona força per generar equips de
futbol base, però la campanya ha
estat un cop damunt la taula del
club de voler apostar-hi fort.

Àlex Gutiérrez Pascual

E

l primer equip femení de
l'Europa va iniciar la temporada homenatjant la capitana Kaky Fuertes i l'ha
tancada amb una altra retirada. Amb quatre temporades al
conjunt escapulat, la defensa balear i entrenadora del juvenil femení, Victòria Nany Haces (Alacant,
1986), es retira després d'una campanya marcada per les lesions.
L'equip ha escalat ﬁns al cinquè
lloc de la Primera Estatal.
Per què penges les botes?
Per edat: he passat de ser la més
jove quan vaig començar, a ser ara
la més gran de la plantilla del primer equip; i he tingut molta mala
sort amb les lesions de genoll.
Arrossego cinc operacions i aquest
últim any ha estat dur, amb una recaiguda al setembre. He mig pogut
salvar la temporada al ﬁnal però és
un detonant per acabar de decidir
que em retiro en el moment just.
Com vas viure diumenge l'últim
partit amb l'homenatge?
Ni en el millor dels meus pensaments m'hagués imaginat un diumenge com el que vam viure. Ha
estat una temporada complicada
en molts aspectes. Poder guanyar

Nany Haces, amb l'aﬁció després del partit contra el Saragossa B. Foto: À. Garreta

l'últim partit, poder jugar-lo, que
no sabíem si hi arribaria, que et
canviïn amb l'ovació que ens van
fer i amb el públic, i després amb
tota aquella celebració de l'equip i
el club... estic molt agraïda i molt
emocionada.
Com valores la temporada? La segona volta, millor que la primera.
Hem acabat terceres de la segona
volta, però ha estat una temporada que ens ha costat d'arrencar,
ens hem deixat molts punts contra equips que a priori no te'ls hauries de deixar. Hi ha plantilla per

poder optar a quedar molt més
amunt del que hem estat capaces
de fer aquest any.
Què milloraries de l'equip?
Ha de fer una feina de concentració per sortir molt més activat els
primers minuts. Ens ha costat i
penalitzat molt, encaixar gols als
inicis dels partits o de les segones
parts. Ha de madurar a nivell mental i ser capaç de poder remuntar
un partit. La feina ha estat bona, el
que passa és que un Europa ha de
saber quin club és i on vol estar i
hem de pressionar per estar a dalt.

L'aﬁció pel femení creix?
De la primera temporada a aquesta hi ha hagut un canvi bastant
significatiu. Encara estem molt
lluny de com està la grada un dia
de partit del primer equip masculí.
No volem ni entrar en comparacions ni és aquest el nostre objectiu.
Però som capaces, hem enganxat
molta gent d'aquesta última temporada, sense que fos súper bona, i
hem d'intentar cada any enganxar
més gent perquè cada vegada n'hi
hagi més al camp.
Continuaràs entrenant el juvenil?
Ara estem tancant tot, renovacions
de càrrecs de cara a la temporada
que ve. En breu podré dir exactament quin és l'equip que agafaré,
perquè hi ha l'opció de poder crear
un ﬁlial femení a l'Europa.

•

El sènior masculí del CH Claret acaba
sisè a la Tercera Divisió d'hoquei patins
L'entrenador Jaime Zúñiga anuncia el seu comiat després de
10 anys al club i dues temporades dirigint el primer equip
À.G.P.

E

l sènior masculí del Club
Hoquei Claret ha tancat la
temporada amb una sisena
posició al grup 3-1 de la Tercera
Catalana, després d'empatar a
l'últim partit contra el CP Mollet
(1-1). El ﬁnal de la competició ha
coincidit amb l'anunci del comiat
de l'entrenador Jaime Zúñiga, que
ha dirigit l'equip les dues primeres

temporades des que es va posar en
marxa, i després de 10 anys al club.
"La idea és que el sènior masculí
fos el reﬂex per als equips base",
comenta Zúñiga com a balanç
dels dos primers cursos de funcionament d'aquest conjunt. També
destaca el mèrit d'estar construït
amb jugadors del planter.
La competició ha tingut dues
parts ben diferenciades: a la primera fase, el sènior masculí del
Claret va acabar en segona posició

del grup C2 (4 victòries i 2 derrotes), per darrere de l'Igualada HC.
La segona fase, amb rivals de més
entitat, ha estat més complicada
(2 victòries, 1 empat i 4 derrotes).
Les interrupcions en els entrenaments, els conﬁnaments i els canvis en la competició, amb una lliga
regular a una sola volta, han marcat decididament el curs 2020-21.
A això s'afegeix la complicació de
jugar a la pista poliesportiva de la
Clota, lluny de casa.

El sènior masculí del Claret, a l'últim partit de lliga contra el Mollet. Foto: Cedida

El Fem13, a Copa Catalunya. A la
categoria Femenina 13, el Claret
s'ha classiﬁcat a la sisena plaça
del grup B i disputarà així les semiﬁnals de la Copa Catalunya. El

CP Manlleu serà el rival del conjunt que entrena Gemma Solé, i
jugarà el mateix cap de setmana
l'anada a casa (12/06) i la tornada
a Osona (13/06).

•
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Il·lustríssims
veïnes i veïns,

del 10 al 20
de juny els primers
pressupostos
participatius
Visita les exposicions dels projectes
de Gràcia a:
Centre Cívic La Sedeta
C. SICÍLIA, 321. SALA D’EXPOSICIONS

Centre Cívic El Coll – La Bruguera
C. DURAN I BORRELL, 24. CASAL DE JOVES

Consulta
els projectes
del teu
districte
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Esports

Les competicions
estatals, objectiu dels
clubs de gimnàstica al
ﬁnal de la temporada

Resultats

El Gràcia GC defensa el liderat a la Lliga Ibèrica, La Salle vol
mantenir-se a Primera de la Lliga Iberdrola i l'AE Gràcia-UBAE
se centra en el Campionat d'Espanya de rítmica femenina

FUTBOL

FUTBOL SALA

Primera Estatal femenina
(Grup 3)

Tercera Estatal masculina
(Grup 1, permanència)

Jornada 30
CE Europa 4 - 2 Saragossa B
Classiﬁcació
1. Llevant LP ........ 65 punts.
5. CE Europa .........42 punts.

Jornada 10
Eixample 5 - 3 Gràcia FS
Classiﬁcació
1. Gràcia FS ...........19 punts.
2. CFS Montsant ...18 punts.

Torneig Segona Catalana
masculina (Eliminatòries)

HOQUEI PATINS

Vuitens de ﬁnal
UE Can Gibert - CE Europa
(5/06, 17h)

Divisió d'Honor Juvenil
masculina (Segona fase,
grup 3C)
Jornada 5
CE Sabadell 4 - 0 CE Europa
Classiﬁcació
1. FC Barcelona.... 44 punts.
2. CE Europa .........29 punts.

À.G.P.

R

ecta final de la temporada per a les entitats gracienques de gimnàstica.
El Gràcia Gimnàstic Club
defensarà la primera posició a la fase ﬁnal de la Lliga Ibèrica
de gimnàstica artística femenina,
amb un equip de deu gimnastes a
la Divisió C. L'entitat s'enfrontarà
a rivals com Vila-Real, Benicàssim
o Green Ladies de Vilassar. Després
de ser suspesa el desembre passat,
se celebrarà els dies 24 i 25 de juliol a Terrassa. El Gràcia GC ha recollit bons resultats de la segona
fase de la Copa Catalana d'edat escolar, amb primer llocs a les categories Base 1 Grans (Júlia Sicart
i per equips), Base 4 Grans (per
equips) i Base 4 Mitjanes (Naroa
Pérez), malgrat interrupcions i diﬁcultats per entrenar-se de manera regular. "Hem notat aquesta falta d'exercici", apunta Maria José
Guirao, directora tècnica del GGC.
El Club Esportiu La Salle Gràcia
participarà a la primera jornada de la fase regular de la Lliga
Iberdrola de gimnàstica artística
femenina amb l'objectiu de man-

Preferent Juvenil
femenina (Grup 3)
Jornada 3
CE Sabadell 0 - 1 CE Europa
Classiﬁcació
1. RCD Espanyol ...31 punts.
5. CE Europa .........24 punts.
Jornada 4
CE Europa - CD Fontsanta
Fatjó (5/06, 17h)
Rebeca Benolol, segona en categoria juvenil al Trofeu de Platja d'Aro. Foto: TTFotos

WATERPOLO
tenir-se a la Primera Divisió. En
aquesta competició, que tindrà
lloc els propers 19 i 20 de juny a
Gironella (Berguedà), l'entitat presenta dos equips amb una quinzena de gimnastes. Una prova després del tram de competicions
per via telemàtica. "Hem fet més
de tècnics audiovisuals que d'esports", lamenta el responsable
d'Esports de La Salle, Paco López.
L'Associació Esportiva GràciaUBAE se centra en preparar el
Campionat d'Espanya de gimnàstica rítmica, del 23 al 30 de juny

a Valladolid. Té opcions de fer un
bon paper Rebeca Benolol, que va
aconseguir el segon lloc en categoria juvenil al darrer Trofeu de
Platja d'Aro. A la fase única del
CEEB, destaquen les segones posicions del benjamí A i l'infantil
B. "Ha estat una temporada complicada, però el balanç és positiu",
explica Pilar Binefa, gerent de l'AE
Gràcia-UBAE. L'entitat es recupera
econòmicament. "S'ha pogut mantenir gràcies a les famílies que han
conﬁat en la nostra activitat i han
seguit amb nosaltres", afegeix.

•

Copa Catalunya
masculina
Fase ﬁnal 7è-8è lloc
Anada: CE Mediterrani 16 7 CN Catalunya
Tornada: CN Catalunya - CE
Mediterrani (17/06, 20:45)

Copa Catalunya femenina
Fase ﬁnal 5è-6è lloc
Tornada: CN Catalunya 3 6 CN Sant Andreu
Anada: CN Sant Andreu 11 8 CN Catalunya

Tercera Catalana
masculina (Grup 3-1)
Jornada 13
CH Claret 1 - 1 Mollet HC
Perpètua
Classiﬁcació
1. Igualada HC ...... 21 punts.
6. CH Claret ............7 punts.

VOLEIBOL
Primera Divisió
masculina
(Grup 1, ascens)
Jornada 7
AEE Institut Montserrat 1 3 Víkings Volei Prat
Classiﬁcació
1. Vall d'Hebron.... 12 punts.
7. In. Montserrat ... 3 punts.

MUNTANYA
Cursa-caminada Directa
Tibidabo (CEG)
Categoria masculina
Classiﬁcació
1. Nil Ramada ........... 26'24".
2. Efren Xicoy ........... 26'32".
3. Oriol Forns ........... 27'06".

Categoria femenina
Classiﬁcació
1. Neus Tantinyà ......36'43".
2. Jordina Grau ........42'08".
3. Blanca Sanz .......... 42'22".

Opinió
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Cartes al director
Cuidar la Salut

Editorial

O

ﬁcialment aquests dies se supera l'equador del mandat, el que es
va derivar dels resultats de les últimes eleccions municipals del 26
de maig i que va donar peu a una suma de majories que van implicar la revàlida d'Ada Colau com a alcaldessa i d'Eloi Badia com a regidor
de Gràcia. La meitat del mandat acostuma a ser el moment en què s'accelera la deﬁnició de promeses i es pot viure en directe -per poc tempsla gestió de govern; també és el moment que el veïnat ha de fer sentir
amb més força la seva veu perquè ja sap qui té al davant o al costat. En
un any, tot tornarà a ser campanya i competició partidista. És bon moment, sense acritud, per a un primer balanç, i no només del govern sinó
del nosaltres, de la responsabilitat compartida que hi ha en l'èxit i fracàs dels projectes.
Certament, i justament en aquesta setmana on hi ha moltes sessions
participatives, es fa evident que és més facil redibuixar espais que posar-se d'acord o eternitzar debats, però el mandat ja ha donat de si per
aﬁrmar que Gràcia ha fet un salt endavant en la nova catalogació del
seu patrimoni amb una redeﬁnició del Pla General, també que al districte li costa déu i ajuda tirar endavant promocions d'habitatge públic, que
el Districte (en majúscula, el govern) se n'està sortint prou bé en la redeﬁnició integral del Park Güell o en l'acceleració del pla Vallcarca però
que ha embarrancat greument en la reforma de la piscina de la Creueta
del Coll o en la reculada en recollida selectiva al carrer Gran per tornar
als vuitanters contenidors, que alguna responsabilitat tindrem tots plegats quan s'enquisten conﬂictes com Can Vallmitjana, l'IES Vallcarca o
els locals joves de Tres Lliris i dels esplais, que a tots ens ha trastornat
la pandèmia i que al barri hem sentit la pèrdua de Víctor Nubla o Jordi
Fàbregas, que ha tancat el cine Texas i que el CN Catalunya ha estat sobre la corda però que l'Europa ha pujat a Segona RFEF.
El balanç del nosaltres és un aprovat alt, tirant a notable, i que naturalment ho podem fer millor en el que queda de mandat, perquè uns
i altres som veïns amb els mateixos drets i deures, i cadascú en el seu
lloc formem part d'una comunitat afortunada però rotundament millorable, amb un punt menys d'hedonisme i sense tantes desigualtats.
El balanç del nosaltres ha de picar més alt perquè ens hi juguem el benestar social.

Les entitats usuàries de les instal·lacions esportives de
Gràcia estan amatents als canvis de gestor que s'estan registrant en aquests equipaments perquè en depenen horaris, dinàmiques i sobretot correccions respecte d'anteriors
etapes. És reveladora, en aquest sentit, la duresa amb què ha qualiﬁcat l'AFA de l'escola Jujol la gestió de la Fundació Marcet. "Deixem
enrere una època fosca amb el pavelló", diuen al seu blog. Ara, amb
l'AEE Montserrat diuen que el tarannà i relació és molt bona.
El
dependent

Programació
Ràdio Gràcia 2021

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.

Lola Capdevila

A

totes les partitures hi ha el silenci
que, com una nota més, també forma part de la música. Estava pensant en això quan he acabat el llibre d’Alicja Gescinska La música és casa meva, títol
que em faig meu perquè així ha sigut i
serà sempre. Però també reivindico el silenci com a part de la música i de la vida.
L’autora es pregunta si la música fa millors les persones i la societat. Al llarg del
temps, la ﬁlosoﬁa s’ha plantejat aquesta
qüestió amb un gran escepticisme. Alicja
aﬁrma, però, que la música escampa una
inﬂuència positiva sobre nosaltres i pot

La música no sempre
acompanya la lletra o a
l'inrevés i és necessari
parar i escoltar
tenir un paper important en el nostre desenvolupament personal i ètic. Totalment
d’acord. Hi ha música per a tots els moments, per entretenir-nos, per estimularnos, per consolar-nos, per provocar-nos,
per unir-nos... però també hi ha els silencis tan importants en la música com en
la vida. A vegades necessitem apartar-nos
del soroll quotidià per retrobar la pau interior que ens permeti recomençar una
nova partitura. No només en qüestions
personals sinó també polítiques i socials.
La música no sempre acompanya la lletra
o a l’inrevés i és necessari parar i escoltar.
El silenci ens pot ajudar a entendre l’altre i també a nosaltres mateixos. Ens pot
tornar al camí de la vida com la immensa abraçada que he rebut de vosaltres
aquests darrers mesos. Gràcies!

•
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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

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El
Teatrí de Butxaca
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)

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

El silenci

La mobilitat, terme associat a vehicles
privats i al seu aparcament, és difícil a
Barcelona, complicada a Gràcia, i quasi
impossible a la Salut, especialment entre
la Rambla Mercedes (RM) i Travessera de
dalt, arran d’una desafortunada mesura
de mobilitat a l’entorn del Park Güell consistent en restringir el pas de vehicles als
carrers Mariano i Larrard a partir de la RM
vetant així l’accés dels veïns dels carrers
adjacents (Rambla i passatge Mercedes,
Pare Jacint Alegre, Sant Cugat i Larrard).
Aquesta decisió, en la zona de major aﬂuència de visitants del Park Güell, ha estat
la cirereta al pastís del caos circulatori i
d’aparcament que patim atès que aquesta part de la Salut té una única via d’accés
d’un sol carril en sentit ascendent (Pare
Jacint Alegre) i una igual en el descendent
(Larrard). A més, a diferència de la zona
d’aparcament exclusiu residents de Vila de
Gràcia, aquí tenim una àrea verda oberta a tothom ( i gratuïta caps de setmana i
l’agost) que fomenta l’accés al Park amb
vehicle privat d’arreu del món, a banda de
la presència d’incomptables taxis, VTC’s,
furgones d’hotels i de repartidors, motos,
tricicles, bicis i patinets de lloguer.
Sumem-hi les 5 escoles de la zona (alguna amb servei d’autocar), la parada de taxis i les terrasses de bar al vial de RM (que,
a més, es troba partida per una escala no
adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i que té voreres amb esglaons) i tenim la tempesta perfecta de vehicles mal
aparcats. Afegim-hi la inexecució de l’ampliació de les voreres a Mare de Déu de la
Salut i la de les connexions viàries, també
previstes pel planejament, del carrer de
Sant Cugat del Vallès i de Mare de Déu de la
Salut amb Maignon.
Al barri li urgeixen mesures per desincentivar l’ús del vehicle privat per part dels
visitants, necessitem també que s’executin les connexions de vialitat pendents i
una reurbanització de l’entorn adaptada
a la gent gran i a persones amb mobilitat reduïda. Proposo començar a cuidar la
Salut amb una mesura efectiva i barata:
que esdevingui àrea d’estacionament exclusiu per a residents.
Tristan Llusà

El balanç del nosaltres

de Gràcia

Ull de
dona

Opinió
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Opinió convidada
el
bloc

Emilio Egea, col·laborador del Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia

Sobre la Fe Bahá'í, la
religió més recent

Unitat i
independentisme
Lluís Bou

L

’independentisme sap que sense unitat no pot tirar endavant la creació
d’un estat, però alhora aquesta unitat el bloqueja. Fins ara no ha aconseguit
sortir d’aquesta contradicció.
I el problema és que la unitat implica
que el qui arrossega més les cames o és
més conservador a l’hora de concretar,
té a la pràctica el dret a veto, perquè la
presa de decisions es vincula a la unanimitat. Si la unitat vol dir unànime, signiﬁca que cal l’assentiment de totes les
parts, i això sovint esdevé un impossible paralitzant.
Podem mirar altres processos d’independència, i veurem que això s’ha superat prenent els acords per majoria. Així
es va fer amb la independència d’Israel
el 1948, amb un moviment sionista moltíssim més fragmentat que el catalanisme. El Consell Nacional jueu, que era
una mena de Consell per la República
a l’estil hebreu, va formar un protogovern format pels 13 líders dels diferents
grups existents. D’aquests 13 líders, 10
van prendre el 12 de maig la decisió de
declarar la independència, no pas per
unanimitat sinó per majoria (3 no van
poder assistir físicament a l’acte). El
resultat va ser ajustat: 6 van votar fer
el pas, entre ells Ben Gurion, i 4 s’hi
van declarar en contra. I aquest resultat ajustat no va ser cap impediment
per declarar la independència, que es
va oﬁcialitzar el 14 de maig del 1948.
En aquest cas no hi va haver una allau
de suposats mitjancers de Madrid proposant terceres vies, sinó que eren els
mateixos Estats Units els qui ho feien,
però els hebreus en van fer cas omís.
Ben Gurion va llegir doncs al Museu de
Tel Aviv la declaració d’independència
que havia redactat el Consell Nacional.
El primer govern provisional de Ben
Gurion també va ser molt fragmentat, i
va reunir ni més ni menys que 9 partits.
La formació del primer ministre, el laborista Mapai, només hi tenia 4 ministres. I se’n van sortir.

Cedida

L

a Fe Bahá'í, la més recent entre les religions del món,
va néixer a l’Iran a mitjans del segle passat. Al 1949
van acceptar aquesta Fe els primers barcelonins. La
seu d’aquesta comunitat a la nostra ciutat és a Les
Corts, tot i que hi ha diverses famílies bahá’ís residint al barri de Gràcia.
Els bahá’ís creuen en Bahá’u’lláh, fundador de la seva
Fe. Admeten que la seva paraula revela la voluntat de Déu
i que la seva vida i la seva obra en donen testimoni. La Fe
Bahá’í reconeix la unicitat de Déu i aﬁrma que els fundadors de totes les religions proclamen la mateixa veritat.
Consideren, doncs, que els grans sistemes religiosos que
han guiat la humanitat durant milers d’anys, han de reconèixer-se en essència com una sola religió que s’ha anat
desplegant i renovant d’època en època, evolucionant a mesura que la humanitat ha anat passant d’una etapa de desenvolupament col·lectiu a una altra.
Bahá’u’lláh va ensenyar que tots els éssers humans són
com “els fruits d’un mateix arbre i les fulles d’una mateixa
branca” i que “el propòsit de la religió és el d’establir la unitat i la concòrdia entre els pobles del món”, advertint que si
no compleix aquest propòsit no pot considerar-se com una
veritable religió. Va exhortar a tots els pobles “a aixecarse i fer tot el que estigui en el seu poder per tal d’ erradicar
la discòrdia d’aquest món i il·luminar-lo amb la llum de la
concòrdia.” Aquesta vocació reconciliadora és la base fonamental de l’espiritualitat i els actes de servei dels bahá’ís.
Bahá’u’lláh i els seus primers deixebles van patir grans
persecucions, martiris, tortures, i empresonaments en terribles masmorres dels imperis Persa i Otomà, acabant a
l’exili, la presó i amb la mort de Bahá’u’lláh a Terra Santa.
Actualment a Israel es troba el centre espiritual i administratiu mundial de la comunitat bahá’í, amb la seva seu a la
Muntanya del Carmel, a Haifa.
En la vida quotidiana, els bahá’ís intenten combinar una
espiritualitat nodrida de la pràctica diària de l’oració i la
meditació sobre la paraula sagrada, amb una vida de servei pràctic i actiu animada per l’amor a Déu i a la humanitat. Els bahá’ís valoren el treball, per humil que sigui, així
com l’art, l’artesania i la ciència, com a formes d’adoració
al Creador. Ofereixen l'hospitalitat de les seves llars sense
prejudicis, aﬁrmen la santedat del matrimoni ide la família,
defensen la igualtat de l’home i de la dona. Treballen per

Els bahá'ís treballen per
l'educació material i espiritual
de tots els infants del món i
l'eliminació dels extrems de la
pobresa i de la riquesa. Declaren
l'harmonia entre la ciència i la
religió com a dos sistemes de
coneixement complementaris
l’educació material i espiritual de tots els infants del món
i l’eliminació dels extrems de la pobresa i de la riquesa.
Declaren l’harmonia entre la ciència i la religió com a dos
sistemes de coneixement complementaris.
Celebren la diversitat de cultures com a element inseparable d’un món unit i conﬁen en el poder transformador de
l’Esperit Sant, no només en la seva vida personal, sino també en l’evolució de la humanitat cap a una societat global
justa. “La terra,” proclama Bahá’u’lláh, “és un sol país, i la
humanitat el seus ciutadans.” [bahaibarcelona.org]

•

•

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

Cedida

Exposicions
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)
Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín.
És el diàleg amb els poemes de la plaqueta homònima de Felícia Fuster en la celebració del seu centenari. En paraules de
Lluïsa Julià: Fuster formula una estrofa
nova. Es tracta de la «passarel·la»
una composició que allarga d’un vers la
tanka clàssica i que permet el vers lliure.
És una taca de color, una forma dinàmica
que busca i accentua el moviment.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabre, 3)
Fins al 20 de juny
L'exposició dels 150 anys de la Revolta de
les Quintes, un dels actes centrals de la
commemoració que s'havia de celebrar
l'any passat, s'ha inaugurat aquest dimecres de la mà del seu comissari, l'historiador i president del Taller d'Història
de Gràcia Josep Maria Contel. La mostra
analitza les claus d’un conﬂicte de fa més
d’un segle i mig on una gran part de les
dones de la vila de Gràcia es va enfrontar
a les autoritats civils i militars per aturar
la crida d’una nova lleva de joves graciencs per ser incorporats a l’exèrcit espanyol. [Vídeo de la inauguració a www.independent.cat]
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Fins al 25 de juny
Exposició Alimentació Sostenible.
Emmarcada al cicle La Primavera Verda,
l'exposició, impulsada per l'equip de l'espai de Consum de Barcelona, promou una
reﬂexió sobre l'impacte del model alimentari actual en la salut de les persones i en
la del planeta. També dóna a conéixer alternatives per fer possible una alimentació més saludable i sostenible.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 29 de juny
Exposició Professors de solitud. J.
Esquirol, fotògraf - J. Pla, escriptor.
Fotograﬁes de Josep Esquirol que retraten el paisatge i la gent de l'Escala dels
anys 10, i textos de Josep Pla de procedència diversa; publicats en diferents volums
de la seva Obra Completa: El quadern gris,
El meu país i sobretot, Aigua de mar, llibre
en el qual hi aplegà narracions de temàtica marinera i on descriu magistralment la
forma de vida dels pescadors de la costa
empordanesa i les seves famílies.
La Violeta (Maspons,6)
Fins al 30 de juny
Exposició Dona Subjecte. Collages de
Claudia Montes on l'artista reivindica les
dones com a individus, un fet simple però

que s'ha posat en qüestió històricament.
La inauguració serà dimarts 1 de juny a
les 18 h amb limitació d'aforament i inscripció prèvia a través del formulari de la
web de l'espai.
Espai Jove la Fontana
Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí
acull una exposició comissariada per Sara
Catalán amb obres de l'artista Txemy
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca
essencialment amb els seus llenguatges
habituals i codis heretats de la seva formació com a delineant artístic per qüestionar-se conceptes d’identiﬁcació, paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot
partint de -i mantenint- la cerca de l’equilibri. La mostra també ofereix dues installacions del compositor Perdi Rominger i
una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 4 de juny
Lletra petita: Dalt del cel. Amb Cristina
Noguer. Edat: 6 mesos a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 11 h
Cicle Jove #Realsex. Taller: Relacions sexoafectives sanes.
Centre CJAS (La Granja, 19), a les 17.30 h
Taller: Laboratori de contes i imatges.
Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a
les 17.30 h
Teatre: Les forcada. Representació de
l'obra d'Albert Capel, a càrrec del grup
Vada Retro Teatre. Cal reverva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
30è aniversari de la revista Amaniaco.
Presentació del número especial del còmic Amaniaco pel seu 30è aniversari.
Aquesta revista d’historietes ret homenatge als seus “avis”, els dibuixants de
l’anomenada Escola Bruguera. La presentació anirà a càrrec de Jordi Coll, coordinador i editor de la revista.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 19h
Monòleg: El anticoach, amb Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21 h
Dissabte 5 de juny
El col·lectiu artística feminista i antifeixista Artista o Musa presenten el concert de Las Opinólogas + xerrada a càrrec
d'SMAC (Sindicat de Músics Activistes de
Catalunya).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 12 h
Teatre: Homenatge a Federico García
Lorca (cia La Coquera). Cal reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h
Teatre: Les forcada. Escrita per Albert
Capel, a càrrec de la cia Vada Retro.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Monòleg: Escocía, amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Recomanem

40è Aniversari de la Vella de Gràcia
Amb quatre dècades d'història, la Vella de Gràcia, que compta amb la colla infantil
Els Malsons i amb la bèstia de foc L'Atzeries, celebra aquest dissabte l'acte principal
de l'aniversari. En un seguit d’enceses de lluïments, es recrearan les diferents etapes
de la història de la colla, mentre els dinamitzadors aniran explicant la cultura
del foc a Gràcia per situar el públic en les etapes recreades. Les enceses aniran
a mées ﬁns a una carretillada ﬁnal de La Vella, un lluïment espectacular
de l’Atzeries i l’encesa d’uns plafons pirotècnics commemoratius.
Dissabte 5 de juny a la plaça Dones del 36, a les 20 h

Dilluns 7 de juny
Narració oral per a adults: Solo cuando
me rio, amb Virginia Imaz.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 20 h
Dimarts 8 de juny
Club de lectura juvenil.
Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a
les 18 h
Dimecres 9 de juny
Infantil: Shhh! 3 contes d'en Chris
Haughton. A càrrec de Martha Escudero.
Edat: 0-3 anys.
Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 11 h
Ciutat i Ciència: Les rutes globals de
transport marítim i el canvi climàtic:

l'Àrtic, Suez, Cap de Bona Esperança i el
Corredor Mediterrani. A càrrec de Jordi
Torrent (cap d'estratègia del Port de
Barcelona) i Maria Garcia (Ecologistes en
Acció).
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30 h
Taller per a adults: Garbancito, ¿dónde
estás?
Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a
les 18.30 h
Dijous 10 de juny
Concert: Galgo Lento.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Entitats

Divendres 4 de juny
Cicle de resistències internacionals: Què
està passant a Sheikh Jarrah? Amb Aritz
García Gómez, especialista en Orient
Mitjà i Palestina, i Saed Omar, expres polític palestí.
La Torna (Goya, 18), a les 20h
Teatre: Entreacte literari. A càrrec del
Grup de Teatre i Poesia del Centre dins
dels actes del Dia de l'Associacionisme
Cultural.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Dissabte 5 de juny
Petita Ruta Històrica. Tema: Ateneus
Llibertaris de l'època republicana, Abel Paz i Dones en temps de
República i Guerra Civil. Organitza
Grup de Memòria Històrica de l'Ateneu
Llibertari. Durada, 1h.30.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 11h

Diumenge 6 de juny
L'Ou com balla. La Fadrinalla de Gràcia.
Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), d'11 a
13 h i de 17 a 20 h
Dimarts 8 de juny
Memòries d'un humanista llibertari: Joan Vicente. Amb Juanjo Gallardo
i Roser Vicente. Presentació del llibre
'Allò que el vent no s'endugué'. Organitza
Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h
Xerrada: L'octava de Corpus a Gràcia. A
càrrec de JM Contel, president del Taller
d’Història de Gràcia Centre d’Estudis
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Amb el suport de
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Breus

La dansa torna a
la Badabadoc amb
'Tot el que vull',
d'Andrea Just
Cedida

Aquest dijous s'ha estrenat
a La Badabadoc 'Tot el
que vull', una producció
de dansa contemporània
que reﬂexiona sobre les
possibles versions que
es creen d’un mateix
cada vegada que es pren
una decisió. La peça,
una coproducció de La
Badabadoc creada en
residència a Nunart
Guinardó, està dirigida per
la coreògrafa i ballarina
Andrea Just (Stuttgart,
1988). La música ha estat
composada especialment
per a l'obra per Felipe
Escalada i s’executa en
directe. El músic està
en escena tota l’obra, en
cartell a la sala gracienca
ﬁns al 20 de juny (de dijous
a dilluns a les 20h).

El concurs de
pintura al Passeig
de Sant Joan obre
convocatòria
L’Associació de Veïns
i Amics del Passeig de
Sant Joan prepara ja la
20a edició de l’exposició/
concurs de pintura al
Passeig de Sant Joan,
que tindrà lloc del 25 al
27 de juny amb motiu
de la Festa Major del
Camp d’en Grassot.
Inscripcions ﬁns el 20 de
juny: concursdepintura.
blogspot.com

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Cruella. 17.55. 20.20.
• Expediente Warren: Obligado
por el Demonio. 20.40. 16.00
• Gaza mon amour. 16.00. 18.20.
• Poliamor para principiantes.
16.00.
• The Good Traitor. 18.05 i 20.20.
• El olvido que seremos. Dv, dl,
dm, dc i dj, 16.00. 18.20.
• Nomadland. 18.45.
• Raya y el último dragón. Ds i
dg, 16.15.
• Spiral: Saw. 21.00.
• Dios mío, ¡los niños han vuelto! 16.10 i 20.20.
• Uno de nosotros. 18.00.
• Despierta la furia. Dj, 16.00. Dv,

Cultura
L'Any Felícia Fuster
inspira un espectacle de
poesia, música i dansa
que homenatja l'artista
Sota la direcció de la poeta gracienca Marta Pérez Sierra, la
peça reivindica el llegat "innovador i universal" de Fuster

La ballarina Aida González i Valeria Feigan, autora de la música. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L

'Any Felícia Fuster, presentat
oﬁcialment a ﬁnals de febrer,
segueix el seu intens programa que busca rellançar
la ﬁgura i l'obra d'una artista que va experimentar amb diferents llenguatges. En aquesta línia,
aquest diumenge el cicle Poesia
als parcs presenta 'T'obro la meva
veu sota dels núvols', un espectacle poètic en homenatge a Felícia
Fuster que ha creat la poeta gracienca Marta Pérez Sierra, on participen la ballarina Aida González,
la compositora Valeria Feigan i la
ds, dg, dl, dm i dc, 16.00 i 20.25.
• Shorta. El peso de la ley. Dj,
18.25 i 20.25. Dv, ds, dg, dl, dm i
dc, 18.25.
• El padre. Dj, 20.55. Dv, ds, dg, dl,
dm i dc, 21.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mía y Moi. Dv, ds, dg, dc i dj,
16.00.
• Karen. Dv, 18.00. Ds, dg i dc,
20.30.
• Nunca volverá a nevar. Dv, ds i
dj, 22.00.
• In the name of the mother. Ds,
20.00.
• Zog i els doctors voladors. Dg,
16.00.
• Rondinaire, el conte d'un bruixot. Ds, 16.00.
• Album de postguerra. Dc,
20.00.
• El olvido que seremos. Dv,

"Res del que
apareix a la peça
s'ha inclòs de
forma gratuïta",
diu Pérez Sierra
també poeta Tònia Passola. Amb
aquest espectacle multidisciplinar
que agermana literatura, música i
dansa, les autores volen transmetre el caràcter visual de la poesia
de Felícia Fuster i el seu llegat "innovador i universal". "Res del que
17.30. Ds, dg i dc, 18.00.
• Armugán. Ds, 22.00. Dj, 21.30.
• Errantes sin retorno. Dj, 20.00.
• Zinemaldia.cat. Dv, 20.00. Ds,
18.00 i 20.00. Dg, 18.00.
• The Good Traitor. Dv i dg, 20.00.
Dc 16.00 i 20.00. Dv, ds, dg i dc,
18.00.
• Cyrano de Bergerac (òpera en
diferit des de València). Dj, 16.30.
• Farinelli (il castrato). Dj, 19.00.
• El año de la ira. Dv i ds, 16.00.
Dg, 16.00 i 20.00. Dc, 16.00 i
18.00. Dj, 17.00.

Verdi. Verdi, 32.
• El padre. 16.00, 18.30 i 20.30.
• Nomadland. Dv, dl, dm i dj,
16.20, 18.10 i 20.30. Ds i dg, 18.10 i
20.30. Dc, 16.20, 18.00 i 20.30.
• Cruella. Ds i dg, 11.30, 16.00,
18.00 i 20.15. Dv, dl, dm, dc i dj,
18.00 i 20.15.

L'espai íntim de l'artista. Tant
el format com el contingut de
l'espectacle que es presenta
aquest diumenge al cicle
Poesia als parcs, s'han creat en
homenatge a la Felícia Fuster en
l'any del seu centenari. "Hi ha
un moment que caminem tot
recitant, i tirem fulls en blanc
al terra perquè l'Aida González
balli damunt com si fos el llapis,
tot suggerint l'espai íntim de la
Felícia", diu l'escriptora gracienca.
apareix a la peça, que porta per títol un vers de la Felícia, s'ha inclòs
de forma gratuïta", explica Marta
Pérez. Seguint la definició de la
poesia de la Felícia Fuster com a
“combat” i “cos”, l'escriptora gracienca va fer una selecció de poemes que funcionessin amb harmonia amb l'estil de ball d'Aida
González. "Té molta traça i força,
quan balla sembla que reciti amb
el cos", assegura Pérez Sierra.
L'espectacle és un homenatge
a Felícia Fuster, poeta i pintora, a
qui li agradava experimentar i reﬂexionar, i per això les creadores
de 'T'obro la meva veu sota dels núvols' han volgut recrear el seu món.
• The Good Traitor. Dv, ds, dg, dl,
dm i dj, 16.00 i 18.00. Dc, 16.00 i
18.10.
• Despierta la furia. Dv i dl, 11.30
i 20.15. Ds, dg i dm, 20.15.
• Siervos. Dv, dm i dj, 11.30, 16.20.
Ds, dg, dl, i dc, 16.20.
• First Cow. Dv, ds, dl i dc, 11.3,
16.00 i 16.15. Dg, 16.00 i 18.15.
Dm, 16.00.
• Pequeño país. Dv, ds, dg, dl, dc i
dj, 20.30.
• Karen. Dm i dj, 20.15.
• Sueños de una escritora en
Nueva York. 11.30.
• Gaza mon amour. 11.30.
• Solo una vez (preestreno). Dm,
11.30.
• Vermeer y la música (documental). Dm, 11.30 i 18.15.
• El verdugo. Dj, 11.30.
• Un ballo in maschera (òpera).
Dg i dc, 11.30.

En aquest sentit, la pintora Glòria
Calafell, inspirant-se en la pintura de Fuster, ha fet els dos quadres
que llueixen a l’escenari, i la compositora Valeria Feigan, ha composat expressament per a l’ocasió
les peces i cançons de l'espectacle.
"Com a poeta, inquieta i viatgera,
es va impregnar de la poesia oriental, prova d’això són els seus haikus
que també reproduïm amb la veu i
el cos", assenyala la poeta.
Després de l'estrena a Móra
d'Ebre i l'actuació d'aquest diumenge a Collserola, tenen una
desena d'actuacions previstes.
"Esperem poder actuar també a
Gràcia", clou Marta Pérez.

•

• Zog i els doctors voladors. Ds i
dg, 11.30 i 12.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El fotógrafo de Minamata.
16.00.

• Minari. Historia de mi famlia.
16.10 i 18.15.

• Una joven prometedora. Dv, ds,
dg, dl, dm i dc, 20.25.

• Gaza mon amour. 16.30, 18.15 i
20.30.

• El olvido que seremos. Dv, ds,
dg i d, 20.00.

• Sueños de una escritora en
Nueva York. 16.15. 18.15 i 20.15.
• Otra ronda. 18.20.
• Perifèria. Dc, 20.15.
• El verdugo. Dj, 20.30.
• Solo una vez. Dm, 20.00.

Cultura
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l'entrevista

crítica de
cine

Fer teatre breu a la
Violeta: repte amb premi

'Cruella', deliciosa batalla
d'estils i formes

"Escriure una obra de 15 minuts en un espai limitat
és una experiència personal enriquidora que
després et pot obrir moltes portes", diu Josep Maria
Diéguez, dos cops guanyador del concurs de teatre
breu que organitza l'equipament gracienc
Silvia Manzanera
Joan Millaret Valls

E

l 2014 el dramaturg i director teatral Josep M.
Diéguez va decidir presentar-se a la primera edició del concurs de
teatre breu que els Amics de la
Violeta impulsaven aquell any,
una iniciativa que ja s'ha convertit en tradició; només una pandèmia ha aconseguit aturar-la
un cop. Aquella primera vegada
el tema era lliure i Díeguez, més
acostumat a un teatre de format
tradicional, va provar sort amb
una història de fantasmes. I va
guanyar. "En aquell moment se
n'estava parlant del teatre breu,
d'espais reduïts amb el públic
molt a prop, però jo no havia fet
mai aquest tipus de teatre", explica el dramaturg. L'obra s'inspirava en el primer cas de poltergeist documentat de l'estat
espanyol que havia tingut lloc
en una casa de la Vila. Els propietaris del bar de la Violeta, preocupats per la manca de clientela,
que pensen que el lloc està embruixat, contracten una mèdium.
"Crec que amb el temps s'ha pogut veure que l'humor funciona
molt bé per aquest format, així
com el gènere de terror, perquè
en un quart d'hora pot ser més
impactant", assegura Diéguez.
La segona experiència va ser el
2018 amb una història que tractava la igualtat de gènere, la temàtica escollida aquell any pel
jurat. "Aquí hi havien més personatges i les dues protagonistes
eren actrius professionals", confessa. El director afirma que si
no ho has fet mai, escriure teatre

G

Les actrius Esther Bové i Ivette Callísce, a l'escenari del bar de la Violeta. Foto: Cedida

El concurs torna
amb un tema
actual: la capacitat
de superar
l'adversitat
breu et pot "frenar" per les limitacions del format. "Aparentment
no tens tants recursos, l'evolució
dels personatges és diferent, ha
de ser molt més ràpida, has de
tenir en compte l'espai i penses
que no podràs explicar una història en un quart d'hora, però l'experiència acaba sent molt enriquidora", confessa.
Després de l'aturada obligada
l'any passat a causa de la crisi sa-

nitària, el concurs torna enguany
amb un tema d'actualitat: 'La resiliència, capacitat de sobreposarse a les adversitats'. Com sempre,
l'espai escènic és el bar de l'equipament gracienc, "amb el públic
enganxat, notant la pressió però
també tot el que t'aporta".
Per a Diéguez, aquest concurs
també representa una oportunitat per a tota aquell gent jove que
comença el camí de la professionalització. "És un bon punt de trobada per conèixer gent del sector
amb experiència i trajectòria",
confessa el director.
El concurs premia tres obres
que es representen al bar de la
Violeta, i la primera s'endú també
300 euros. Les persones que s'animin tenen temps ﬁns al 15 de juliol
per presentar les seves propostes.
El repte té recompensa.
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raig Gillespie, el director de Yo, Tonia (2017), ha
dirigit una deliciosa versió Disneypunk en imatge real sobre els orígens juvenils de la malvada
Cruella de Vil, personatge singular del clàssic d’animació Disney 101 dàlmates (1961), personatge que va ser
interpretat per Glenn Close en una versió més recent i
en imatge real l’any 1996 dirigida per Stephen Herek.
Cruella regala un grandiós i explosiu duel interpretatiu d'Emmes – Emma Thompson i Emma Stone- ple
d'admiració i de rancúnia, d'amor i d'odi. La veterana
actriu anglesa Emma Thompson ens deixa una perfecta caricaturització paròdica de la vanitat i la supèrbia per a un personatge gairebé de dibuixos
animats en el seu paper
de la baronessa Von
Hellman. La baronessa representa la imatge
de la moda carrinclona
que es veurà eclipsada
per la rauxa i la imaginació trencadora de
la moda dels seixanta i
setanta, aquí encarnada per la que esdevindrà la seva rival, Stella/Cruella.
Aquí, la nord-americana Emma Stone –guanyadora de
l’Oscar a millor actriu per La La Land- nena òrfena que
irromp de gran en el món de la moda londinenca buscant el seu lloc, jove emprenyada de maneres canalles,
rodejada d’un parell d’encisadors gamarussos dedicats
al robatori amb gosset entrenat, construeix un personatge absolutament carismàtic i fascinant com el d’Estella, la futura Cruella de Vil.
La cinta compta amb una banda sonora farcida de
temes emblemàtics dels setanta de rock i punk. També
ens ofereix un desplegament espatarrant de vestits i
creació de robes i decorats, gentilesa de l’oscaritzada
dissenyadora de vestuari Jenny Beavan. Una pel·lícula
deliciosa, divertida i brillant per fruir de principi a ﬁnal. Recordar que la pel·lícula s’estrena simultàniament en cinemes i a la plataforma Disney+ a través de
l’accés premium amb cost addicional.

Una pel·lícula
divertida
i brillant
per fruir de
principi a ﬁnal

•

16 L’Independent de Gràcia
4 de juny de 2021

Gràcia Escapulada

Albert Benet
Alber

La torratxa

Tòpics
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

L
La plantilla del CE Europa a la recepció de l'Ajuntament de Gràcia el passat 14 de maig. Fotos: A.B.

Clandestinitat oﬁcial

D

ivendres 14 de maig. Toquen tres quarts de sis de la
tarda. La plaça de la Vila és plena de vida. Les taules
dels bars són totes ocupades. Via fora! Adéu mascaretes! La gent té ganes de gaudir del lleure recuperat i el bon temps emergent. Una imatge, però, que
pot indignar el personal sanitari que ha vist la mort de prop
el darrer any i mig. És el reﬂex d’una societat contradictòria: vol i dol. Al peu del campanar, grupets de nois juguen a
futbol mentre els pares xerren asseguts als bancs o al terra.
Cap d’aquests vailets vesteix la samarreta escapulada, tot i
que l’equip del seu poble s’ha proclamat campió de lliga. No
em sorprèn gota. És la normalitat de sempre. Voldria que la
nova fos més propera a l’Europa però és com és. La propaganda oﬁcialista queda en evidència, un cop més. No he vist
cap bandera de l’Europa en cap balcó del carrer Gran, des
dels Josepets ﬁns a l’antiga plaça d’Orient. La primera que
trobo llueix a l’ajuntament gracienc, que els mateixos polítics locals redueixen a seu del districte. L’han penjada a corre-cuita perquè avui reben la plantilla europeista. Trobo a
faltar una pancarta de felicitació als campions, com veuríem
a qualsevol altre poble o ciutat. Però Gràcia fa més d’un segle que no és independent, ja ho sé. I ningú ha pensat que es
podria celebrar el bicentenari del primer consistori segregat,
que va encapçalar el batlle Josep Tuset. Ai Manel baixa!
He arribat d’hora per poder fer un cafè al bar Las Euras,
cap i casal del Club Deportiu Europa durant dues dècades
(del 1931 al 1951). Hi entro amb en Jordi Vela. En aquest
local històric, els Vieta, Sugot, Bernat, Saló, Planas, Vila,
Bordoy (i altres socis) van preservar l’essència de l’entitat
més emblemàtica del futbol gracienc. El gerent europeista i
jo recordem aquell passat mentre especulem sobre el futur.
Malauradament res recorda el passat europeista d’aquest
establiment. Un oblit que els propietaris del bar podrien esmenar bo i penjant alguna imatge dels equips i les directives

dels anys 30 i 40. I completar-la amb una foto dels campions
actuals. La fredor del bar es trasllada a la sala de plens de
l’ajuntament gracienc. La bona predisposició de la conductora de l’acte, la consellera d’Esports Mercè Saltor (PSC) no
evita que la recepció esdevingui tèbia i avorrida. Li manca la
passió i ritme i contrasta amb les emocions viscudes al Nou
Sardenya uns dies abans. Els parlaments no transmeten ni
energia ni il·lusió. L’ensopiment és evident. Quatre tòpics,
algun lapsus i avall, que és divendres i s’acosta el cap de setmana. Ni intercanvi de regals ni brindis. Potser el Procicat
ho va prohibir bo i pensant que els representants de l’Europa regalarien un tros de gespa al regidor Badia i que ell correspondria entregant-los les claus del camp de l’Àliga. Res.
Ni una samarreta de 5 euros per als edils del poble ni cap
souvenir gracienc per al museu del club. Oblit incomprensible per a les dues parts malgrat les diferències que puguin
existir entre el govern local (BComú i PSC) i junta de l’Europa arran de la negativa municipal a substituir tota la gespa
del Sardenya.
La recepció municipal acaba com ha començat: amb un
aire de semiclandestinitat que m’entristeix. Els jugadors i
el cos tècnic marxen sense que ningú no els aclami. La vida
gracienca segueix el seu curs. Si mai tornem a la segona divisió espanyola, espero que la festa sigui completa sense restriccions sanitàries ni conveniències polítiques. Somio veure
la plaça plena de gom a gom de seguidors europeistes procedents de tots els barris. De moment, el campionat de lliga
aconseguit enguany i la llavor que estan sembrant els directius nous procedents de la penya Eskapulats (que hauran de
ser ratiﬁcats per l’assemblea del club) portaran més socis al
camp la temporada vinent. Si l’equip manté la categoria nova
podrem començar a pensar en objectius més ambiciosos. Si
no ho fa, la història es repetirà i el Sardenya seguirà essent el
reducte de quatre nostàlgics.
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es imatges difoses en alguns mitjans
de comunicació de jovent fent botellades sense respectar les mesures de
distanciament social han motivat fortes
crítiques d’una part considerable de l’opinió pública, tot titllant-los d’irresponsables o d’estar pensant només en la diversió o en fer-se tattoos. També han ajudat
a construir un tòpic a través d’una visió
reduccionista d’un sector de la població,
basant-se en una informació tan capciosa com esbiaixada. Bona part d’aquesta opinió pública la trobem a les xarxes
amb perﬁls que es venten de “jo vaig anar
a EGB i viatjàvem al cotxe sense cinturó”
o de certs individus d’edat avançada que,
des de la seva particular saviesa basada
en adoptar idees moralment superiors
per la seva experiència vital, realitzen un
exercici gens empàtic davant una joventut que té un futur molt complicat.
Potser els estaria bé als autors dels tòpics que es donessin un tomb per les biblioteques en època d’exàmens, per les
cues de l’atur o per empreses on contracten joves per ocupar llocs de treball precaris. Que preguntin als pares d’en Víctor
N. o d’en Xavi C., de 18 i 19 anys respectivament, si els seus ﬁlls eren mereixedors de ser qualiﬁcats de ninis. Tots dos
van morir trinxats i engolits per màquines industrials mentre treballaven, un a
Sabadell, l’altre a Cornellà de Llobregat,
amb sis mesos de diferència. Va succeir en unes empreses on no s’aplicaven les
mínimes mesures de seguretat laboral.
Molts joves acaben acceptant treballs
precaris perquè (i “perdoneu, però no és
per la COVID!”) no hi ha un mercat laboral ni un sistema que garanteixi el futur
de la seva generació. Molts no poden optar a altres tipus de feina, ni es troben
cap cultura sindical perquè el consens i la
concòrdia de la transacció democràtica
així ho va establir. Les diferents generacions (silents, boomers o X) també hem
estat objecte d’estereotips. Potser hauria
de servir d’experiència per entendre que
la cruïlla en què es troba la joventut actual és més complexa del que aparentment
sembla com per deshumanitzar-los creant un relat únic sobre elles i ells.
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