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Gràcia planteja reduir al 50%
el transport de mercaderies
amb sis zones d'última milla
Un primer mapa triplica els locals inicials i els ubica a punts com Venus, Gal·la
Placídia, Nil Fabra, avinguda Vallcarca, Escorial o Travessera de Gràcia/Nàpols

Albert Balanzà

U
El carrer Venus, entre Llibertat i Còrsega, un dels punts més segurs per ubicar una de les sis microplataformes de repartiment . Foto: À.G.P.

n cop consolidades en els últims anys les microplataformes a l'Estació de França i al Mercat del
Ninot, Gràcia ja té prou madura la vella aspiració
d'activar un nou funcionament de la Distribució
Urbana de Mercaderies aprofitant els canvis
de mobilitat que s'han debatut en la modiﬁcació del Pla
General i que ja han deixat veure per primer cop un mapa
de sis espais d'última milla. Ni un com es preveia en el debat inicial de la nova Abaceria, ni dos en carrers principals
com es va apuntar l'any 2018, sinó sis en total, tots ells locals
d'uns 300 metres quadrats i amb ubicacions encara no deﬁnitives però ja apuntades al carrer Venus (la més avançada), Gal·la Placídia, Nil Fabra, avinguda Vallcarca, Escorial
i Travessera de Gràcia amb Nàpols. Els equips tècnics del
nou Pla General han defensat que el nou sistema de distribució permetria substituir el transport actual de mercaderies per vehicles no contaminants. Pàgina 3
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Breus

Recta ﬁnal amb
C's i BCNxCanvi
del cicle de balanç
de l'Ateneu Roig

Amb l'última
convocatòria del 20 de
juliol amb el regidor de
Gràcia, Eloi Badia, dilluns
que ve, 28 de juny, els
portaveus dels grups
municipals a Gràcia de
Ciutadans i BCNxCanvi,
Jordi Bea i Jordi Daura
(foto), respectivament,
el cicle Passem Comptes
de l'Ateneu Roig arriba
a la seva recta ﬁnal fent
balanç de la meitat del
mandat. L'acte tindrà
lloc, com sempre, a les 19
hores, a la seu de l'entitat
a Torrent d'en Vidalet 32.

Els garrotins
alien l'Ateneu
Llibertari i els
Gitanos de Gràcia
L'Ateneu Llibertari i
l'Associació Joves Gitanos
de Gràcia han impulsat
una nova col·laboració el
pròxim 2 de juliol amb
un festival de garrotins
a la placeta Manuel
Torrente (19h) en el qual
hi participaran Paco
Salazar, màxima autoritat
de la comunitat a Lleida,
els gitanos del carrer de
la cera i els gitanos de
Gràcia, amb Yumitus al
capdavant.

Política
Sis mil vots aposten per
una Gràcia més verda,
menys espais foscos i
millors zones infantils
Gràcia, quart districte amb més participació, resitua en el
vot obert projectes que havien liderat o tancat la llista prèvia

Albert Balanzà

Els projectes
seleccionats sumen
2,25 milions d'euros
dels 2,4 previstos
en la despesa local

E

ls pressupostos participatius 2021, els primers des
d'aquella prova pilot de
2017 en què només Gràcia i
l'Eixample van poder escollir la destinació de 150.000 euros
a la ciutat, han triat en el cas de
Gràcia vuit projectes que aposten
per una Gràcia més verda, menys
espais foscos i millors zones infantils. Aquesta és la principal conclusió dels resultats especíﬁcs que
s'han obtingut a partir de la votació de 5.794 votants que han emès
un total de 23.188 posicionaments
sobre els 19 projectes que van passar el tall tècnic durant la primavera passada. Gràcia ha estat el quart
districte amb més vots.
Tenint en compte que a Gràcia
li corresponien 2,4 milions d'euros dels 30 totals repartits entre
els deu districtes de la ciutat, els
projectes més recolzats (i que sumen 2,25 milions d'euros de despesa) han estat vuit: Fem una Gràcia
més verda, Recuperem els camins
de Vallcarca a Collserola, Acabem
amb els espais focos a Gràcia, Fem
més accessible la piscina de la
Creueta del Coll, Millorem els patis de l'escola Pau Casals, Renovem
l'àrea de jocs infantils del Passeig
de Sant Joan, Instal·lem un lavabo
públic a la plaça de les Dones del 36

La plaça Joanic, un dels pocs espais verds del nucli històric. Foto: A. G. P.

Els 8 projectes seleccionats de Gràcia
• Fem una Gràcia més verda. 500.000 €. Vots: 2.885
• Camins Vallcarca-Collserola 50.000€. Vots: 2.655
• Zero espais foscos. 300.000€. Vots: 2.220
• Vestuaris Creueta del Coll. 200.000€. Vots: 1.492
• Pati Pau Casals. 450.000€. Vots: 1.377
• Renovació Jocs Sant Joan. 225.000€. Vots: 1.350
• Instal·lació WC Dones del 36. 150.000 €. Vots: 1.348
• Remodelació Jocs Revolució. 350.000 €. Vots: 1.249

i Remodelem el parc infantil de la
plaça Revolució.
L'obertura a la votació popular ha patit canvis en els suports
respecte de la fase prèvia on, per
exemple, el projecte de pati del Pau
Casals va quedar primer amb 705
vots (i ara s'ha situat 5è amb 1.377)
i la renovació de jocs del Passeig de
Sant Joan, que només va obtenir en
la fase prèvia 62 vots en el lloc 19è,
ara n'ha sumat 1.350. No han aconseguit prou suport alguns projectes
que han generat certa mobilització
en el seu àmbit de barri com el carril bici de Vallcarca o la redeﬁnició
de l'entorn de l'escola Rius i Taulet.
Tots els projectes comptaven
amb un promotor, però en alguns
casos s'han hagut de fer adaptacions perquè no es va localitzar l'impulsor inicial que va proposar la
mesura a través de Decidim i personalitats o entitats locals han assumit el lideratge, com en el cas de
camins de Vallcarca o els jocs del
Passeig de Sant Joan.

•

In Memoriam
Heura Negra

Sempre amb nosaltres, Joan

E

l passat dijous 17 de juny, el nostre amic i
company Joan Liébana (1991-2021) va perdre la vida mentre treballava de bomber
a l'incendi d'un taller mecànic a Vilanova
i la Geltrú. Cap propietat privada mereix
ser salvada a costa de la vida de cap persona treballadora. Per això, exigim respostes clares i que
s'assumeixin totes les responsabilitats institucionals que calguin: aquesta tragèdia fa pudor de
negligències i de precarietat laboral. Per aquesta
raó, també, estarem sempre al costat de la família reclamant saber la veritat sobre el que va passar en aquell fatídic taller.
Dit això, no voldríem que la situació confusa i

rabiosament tràgica en què s'ha produït la seva
mort amagui ni per un moment l'extraordinària
humanitat del Joan.
Per a qui no va tenir el privilegi de coneixe'l,
no tenim paraules que arribin a expressar tot el
que era, com a amic i com a anarquista, però així
i tot volem fer l'exercici de recordar-lo des de la
lluita i l'esperit llibertari que l'impregnava.
L'any 2015 va començar a militar amb nosaltres, a Heura Negra, l'assemblea llibertària de
Vallcarca, on va participar ﬁns al 2017. Va viure encara un parell d'anys més al barri i, encara
avui dia, els lligams que va teixir -com l'electricitat que circula per les instal·lacions elèctriques

de moltes llars i que van donar llum i escalfor a
mig Vallcarca- encara perduren.
Del Joan vam aprendre moltes coses. Una de
les més importants va ser la de lluitar sempre
amb un somriure. Sovint les persones anarquistes (i activistes en general) ens endinsem en la
ràbia, la frustració i la desesperança a la qual ens
aboca aquest sistema de merda. Calen persones
com el Joan, que ens recordin que mentre lluitem som lliures, que el món nou que portem als
nostres cors també està ple de somriures i cançons. El Joan tenia el cap dur i el cor immens.
Sabeu l'energia incommensurable que tenen les
criatures? Doncs ell no la va perdre mai, potser
gràcies a una de les seves frases preferides: "No
creixis, és una trampa!".
El pròxim diumenge 27 de juny li retrem homenatge a partir de les 11.00 h a la pl. Farigola de
Vallcarca.
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Gràcia enllesteix un nou
sistema de distribució
de mercaderies amb sis
locals d'última milla
Les microplataformes de repartiment es ﬁxen en un primer
mapa a carrers com Venus, Escorial, Gal·la Placídia o Nil Fabra

Albert Balanzà
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tat en les sessions informatives
del canvi del Pla General tenen al
voltant dels 300 metres quadrats
i només en un cas hi ha total concreció, el del carrer Venus (1), que
el Districte no vol donar per tancat. Els altres cinc estan marcats al mapa només amb un punt
però amb metres quadrats exactes i se situen al voltant de la plaça Gal·la Placídia (2), del carrer Nil
Fabra amb Pérez Galdós (3), de la
Travessera de Dalt amb Escorial

Èxit de l'estímul
elèctric en lesió
medul·lar, a la
beca Mike Lane
Els resultats de la iniciativa dels Castellers
de la Vila de Gràcia tindran continuïtat al
novembre, quan s'anunciarà el projecte
seleccionat per a la segona beca, que ja
ha aconseguit 16.695 euros de base
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Gran de Gràcia

E

l gran canvi en marxa del
Pla General a Gràcia s'ha
centrat en aquests mesos
en les expropiacions i en
la necessitat de guanyar
habitatge social, però hi ha un altre impacte que no és menor i que
ja té un primer mapa de deﬁnició:
el de la mobilitat relacionada amb
el transport de mercaderies, que
sobretot als matins sacseja tota la
xarxa de carrers principals i secundaris de Gràcia generant grans
embussos de trànsit.
En un debat que es remunta
almenys al 2016, quan l'àrea de
Mobilitat de l'Ajuntament va proposar ubicar una primera microplataforma de Distribució d'Última
Milla (DUM) a una de les plantes
soterrànies del futur nou mercat
de l'Abaceria i que es va descartar
el 2018 quan es va optar per dues
ubicacions fora del mercat i en
carrers principals (vegeu número 729), ara un mapa incrementa
ﬁns a sis els locals necessaris per
substituir el 50% del transport actual de mercaderies per un repartiment d'última milla amb vehicles
no contaminants (a peu, bicicleta
o tricicle) i els ubica en carrers del
nucli històric però també del Camp
d'en Grassot i de Vallcarca.
Els sis locals que s'han presen-

Gràcia

Pi

a
iM

rg

all

5

carrer Còrsega

Un estudi admet
que a Sol, Llibertat,
Esperança o Park
Güell no hi ha prou
càrrega i descàrrega

(4), de la Travessera de Gràcia amb
Nàpols (5) i de l'avinguda Vallcarca
amb el carrer Farigola (6). "Fan entre 300 i 400 metres quadrats; si
disposéssim de sis DUM, podríem
fer que l'última milla es fes amb
mitjans saludables", va apuntar
en una de les sessions un dels responsables de l'equip redactor de
l'MPGM Gràcia, Sebastià Jornet.
La reﬂexió d'aquest canvi en la
distribució de mercaderies ve precedida en el canvi de Pla General
d'un informe de mobilitat en el
qual s'especiﬁca que actualment
hi ha a l'àmbit de modiﬁcació un
total de 111 punts d'aparcament de
càrrega i descàrrega amb 477 places , "localitzats heterogèniament"
amb una major concentració a la
zona sud-oest del nucli històric.
Hi ha punts que no queden coberts, segons l'estudi, com el nord
de la plaça del Sol i la plaça de la
Llibertat, l'entorn de l'Hospital de
l'Esperança i el sud del Park Güell.
La conclusió en aquesta apartat
del canvi del Pla General és clara:
"reduir el trànsit de camions i furgonetes dels carrers interns i paciﬁcats, atès que la distribució ﬁnal es fa amb tricicles elèctrics o
similars, vehicles de menor impacte degut al seu volum i emissions".
Les sis microplataformes o locals
no funcionarien com a magatzem,
i cada paquet no lliurat es recolliria a la tarda.
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Moviment d'obres
a les casetes
d'Encarnació i
aprovació al ple
Foto: Cedida

Amb la instal·lació
d'una porta a la banda
del carrer Manrique
de Lara per facilitar
l'accés a la ﬁnca quan
arrenquin les obres, la
recuperació de les casetes
d'Encarnació avança
justament la setmana que
s'ha fet aquest dimecres
l'aprovació provisional
del canvi del Pla General
que preveu l'habitatge
dotacional. BComú, PSC i
ERC han validat el pla, que
ara la Generalitat haurà
d'aprovar deﬁnitivament.

Turó del Cargol
arrenca les obres
del programa
Protegim Escoles
El projecte de paciﬁcació
de l'entorn de l'escola
Turó del Cargol, anunciat
el 2020 juntament amb
Teresianes, Galatea i
Sagarra, arrenca obres
aquest dilluns 28 amb
l'ampliació de la vorera al
carrer de Sant Cugat del
Vallès, el desplaçament de
l'actual cordó de serveis
i la col·locació d'elements
de protecció entre l'escola
i la sortida del pàrquing
proper del mateix carrer;
també es farà un pas elevat
a nivell de vianants.

•

A.B.

L

es proves d'estimulació elèctrica medul·lar en els processos de rehabilitació de
pacients amb aquest tipus
de lesions greus donen resultats amb un augment de la capacitat respiratòria i ﬁns i tot recuperació signiﬁcativa de la veu.
Aquesta és una de les principals
conclusions de l'estudi d'investigació que la doctora Hatice Kumru
ha presentat aquest dimarts a Can
Musons com a resultat del projecte
pilot de l'Institut Guttmann que va
ser seleccionat pel jurat de la primera beca Mike Lane, impulsada
pels Castellers de la Vila de Gràcia.
"Quan es combina estimulació
amb entrenament respiratori, podem millorar més", ha apuntat
Kumru, que ha donat per fet que
la investigació es publicarà. "No hi

La doctora Kumru, presentant la investigació dimarts a Can Musons. Foto: A.B.

ha cap estudi similar al món", ha
afegit. La primera beca, en honor
al casteller i pare de canalla greument ferit el 2013 i mort l'any 2017,
va ser dotada amb 10.000 euros.
L'èxit d'aquesta primera edició
tindrà continuïtat a partir del setembre, quan es faran públiques

les bases de la segona edició, per a
la qual l'any 2020 es va engegar un
projecte de micromecenatge en el
qual es van recollir 16.695 euros.
L'estudi seleccionat es farà públic
el 23 de novembre, coincidint amb
els 25 anys del primer assaig dels
Castellers de la Vila de Gràcia.

•
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Queixes per caques
de gos a la porta
d'espais escolars
del carrer Jaen

El Districte planteja solucions
al soroll per a cada plaça però
el front comú s'hi resisteix

Foto: À.G.P

Espais com Revolució i Virreina arriben entre setmana, de matinada, a puntes de 91 i 80
decibels, que superen amb escreix el límit de 55 decibels que adverteix la Unió Europea

La comunitat educativa
de l'escola Sant Josep,
al carrer Montseny, ha
aixecat la veu davant de
l'enuig que viu des de fa
setmanes per l'incivisme
d'amos de gossos que no
recullen les caques dels
animals per la banda del
carrer Jaen, on l'escola hi
té ara la sortida principal
d'infantil a causa de la crisi
sanitària. Fonts de l'escola
han explicat que es van
fer cartells amb el lema
Estimem els gossos però no
les seves caques, sisplau,
recolliu-les però aviat van
aparèixer guixats. Tampoc
han funcionat les queixes
al districte.

La Flama del
Canigó estrena
foguera en la
rebuda a Gràcia
La rebuda de la Flama del
Canigó a Gràcia, enguany
organitzada per la
Federació de Colles de Sant
Medir i la Coordinadora de
Colles de Cultura Popular
de Gràcia, ha estat rebuda
enguany per primer cop
aquest dimecres amb
foguera. L'acte s'ha fet a
plaça de la Vila.

A. B.

L

es places amb veïns organitzats més revoltades contra
el que es preveu un estiu duríssim, amb nivells de soroll
que aquesta setmana, de matinada, han arribat a puntes de 91
decibels a Revolució i 80 a Virreina
(sobre els 55 que ja es considera
molest i pertorbador del son, segons l'Agència Europea del Medi
Ambient), han rebut un primer
contacte del Districte per estudiar
solucions per separat a partir d'una
diagnosi prèvia que argumenta que
cada espai té unes particularitats.
"Les places tenen problemàtica comuna, el soroll, però no totes tenen
les mateixes dinàmiques i per tant
és una fórmula més efectiva l’analitzar cas per cas", apunten fonts
municipals.
El front comú generat en els últims dies per set places (Diamant,
Lennon, Nord, Raspall, Revolució,
Sol i Virreina), aplegats a partir
de l'anomenat Grup de Places, no
comparteix aquesta estratègia separada, encara que el Districte es
reunís prèviament amb els portaveus de la plaça John Lennon abans
que aquests s'integressin en la plataforma. "El nivell de soroll i els botellots s'han d'abordar de manera
conjunta perquè s'estableixen ﬂuxes de gent en el moment dels desallotjaments", explica una portaveu
dels veïns organitzats.
L'altre àmbit comú de discussió
que el Grup de Places vol posar sobre la taula en la reunió conjunta
que de moment el Districte rebutja apunta a l'increment de taules
de les terrasses com a conseqüèn-

Petits grups de gent, asseguts al terra de la plaça de la Vila, quan encara hi havia restriccions. Foto: Cedida

Protesta dels bars per multes
dies després de negociar amb
el Districte criteris especíﬁcs.
L'Associació de Bars i Restaurants
de Gràcia ha aixecat la veu per
la inspecció amb sancions a
establiments de carrers secundaris
que tenen taules o barrils a
l'exterior, ara per ara no autoritzats
però ﬁns ara tolerats. A la reunió
amb el Districte de la setmana
passada es van posar sobre la taula
88 peticions en aquest sentit,

cia de les autoritzacions extraordinàries que també han repercutit
en l'ús de més metres quadrats en
l'espai públic per garantir la distància sanitària. En aquest punt,
els veïns volen una limitació més
estricta d'horaris i un control més
estricte dels bars sobre els clients
que fan soroll.
Des del Districte s'ha admès que
encara queden reunions pendents
de ﬁxar, més enllà que hi hagi negativa o no d'algunes places, però
que les reunions serviran per recollir aportacions i que Guàrdia
Urbana en prendra nota per anar
introduint canvis en el dispositiu
que es fa conjunt amb Mossos d'esquadra.

•

El repor

Un veí de Mare de Déu del Coll reclama que la grua se li va
endur el cotxe a l'octubre del 2020 sense estar abandonat

Nou mesos al dipòsit de vehicles
Àlex Gutiérrez Pascual

N

ou mesos després que
una grua municipal se
li endugués el cotxe,
Josep Ramon Pons, veí
del carrer Mare de Déu
de la Salut, encara no ha pogut
recuperar el vehicle ni presentar
una queixa a l'Ajuntament per denunciar que no estava abandonat i
tenia tota la documentació en regla. L'octubre de l'any passat es

va trobar que el seu Opel Astra
del 2004 no era on l'acostumava
a aparcar i l'anava canviant de
lloc, al ﬁnal de l'avinguda Coll del
Portell, prop d'una de les entrades
del Park Güell. Va voler fer una reclamació al dipòsit municipal de
Sant Genís-Vall d'Hebron, però
allà li van explicar que el vehicle
havia estat traslladat a un recinte fora de la ciutat i li van indicar
que presentés un escrit de queixa al Districte. Amb la cita prèvia
pel 30 de desembre, va presentar-

se a la seu de la plaça de la Vila,
però el personal d'atenció no li va
admetre la queixa i li va aconsellar que es dirigís de nou al dipòsit
per pagar la multa corresponent i
així poder enretirar el cotxe. Des
d'aleshores no n'ha sabut res més.
"No l'agafava gaire, però al juliol vaig canviar el vidre del davant
perquè un dia me'l van trencar.
Estava en perfecte estat", explica Pons, de 61 anys, que va plegar
de fuster per problemes del cor
i l'esquena. Després de tota una

Josep Ramon Pons, amb l'escrit de reclamació del cotxe. Foto: À.G.P.

vida treballant a l'antiga Fusteria
Pons, situada al carrer Argentera
6, li van qualiﬁcar un grau de discapacitat del 58%. Pons assegura
que necessita el cotxe per poder
desplaçar-se a Garcia, a la Ribera

d'Ebre, on va néixer i té vincles familiars. A Vallcarca viu a casa del
pare i la mare, de 94 i 86 anys, després de tenir un infart a Garcia i
perquè està pendent d'una operació a l'esquena pel juliol.

•

Societat

L’Independent de Gràcia
25 de juny de 2021

L'Hotel Casa Fuster avança
la reobertura i obrirà portes
ja aquest 1 de juliol
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Breus

Casa Vicens torna
a ser residència
per una nit per un
acord amb Airbnb
A.G.P.

L'establiment corregeix l'última previsió, que apuntava al setembre, recupera
el seu servei propi de restaurant i acaba amb quinze mesos de tancament

Albert Balanzà

P

rimer es va donar com a
data la primavera de 2021
i després, ara fa tot just
dos mesos, el nou termini
va ﬁxar-se per al setembre
que ve (vegeu número 841), ja passat l'estiu. Però aquesta setmana
l'Hotel Casa Fuster ha vist clara
l'oportunitat d'escurçar el llarg
tancament de 15 mesos acumulats i ha decidit acabar amb l'aturada que mantenia des del 22 de
març de 2020. L'hotel monument
dels Jardinets de Gràcia tornarà a
obrir portes ja la pròxima setmana, l'1 de juliol. La pàgina de reserves ja està activada i no admet
disponibilitat ﬁns a aquesta data.
La direcció de l'hotel va comunicar a principis de setmana
als treballadors la reincorporació immediata a la feina començant per l'equip de cuina i de re-

Casa Fuster posarà ﬁ a 15 mesos de tancament aquest juliol. Foto: A.G.P.

serves, i s'espera que la resta s'hi
sumi a partir de la setmana que
ve. La primera comunicació ober-

de Gràcia

Sobrevivint a la pandèmia

Et regalem un llibre a escollir
Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

www.independent.cat
administracio@independent.cat

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran
desgravades en la declaració de la renda de 2021.

ta va ser a xarxes socials, a través de Facebook, dimarts al migdia. L'única novetat, ara per ara,

respecte del tancament del març
de 2020, és el retorn del servei
de restaurant propi de l'establiment sense la marca Panot que va
impulsar Marc Ribas el maig de
2019; el mediàtic cuiner es va desvincular de Casa Fuster ja a l'inici
de la crisi sanitària i ha descartat
ara per ara un retorn immediat a
projectes d'alta cuina, com la idea
de cuina noucentista que reivindicava per a Casa Fuster.
La recuperació del client internacional, en tot cas, ha estat una
de les claus determinants que estudiava la direcció de l'hotel a
l'hora de prendre la decisió ﬁnal
sobre la data de reobertura. Un
cop superades bona part de les limitacions de mobilitat entre països, la direcció de l'establiment
ha decidit corregir la segona previsió que havia establert al llarg
de la pandèmia i, com era la seva
intenció, ha decidit obrir les portes abans.

•

Casa Vicens activarà el 12
de juliol una iniciativa que
reconvertirà l'actual casa
museu de nou en espai
residencial almenys per
una nit a través de l'acord
que l'equipament privat
ha tancat amb Airbnb
perquè dues persones
puguin passar una nit al
casalot gaudinià del carrer
Carolines. No tothom pot
participar a la iniciativa:
cal viure a la mateixa
llar i tenir un perﬁl
veriﬁcat amb un historial
d'opinions positives a
Airbnb, i tenir més de 18
anys. El primer inscrit
s'endurà el premi, al preu
d'un euro per detalls
d'inscripció.

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia
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Can R0s, el bar
de l'entrepà de
mandonguilles i la
truita de carxofa
L'emblemàtic establiment de
Camp d'en Grassot fa 50 anys
Cedida

Tres portaveus de
Radars, Abaceria i CAP
Claret faran el pregó
de la Festa Major de
Camp d'en Grassot
Els vint anys del concurs de pintura fregarà les 200
obres exposades i la vuitantena llarga de participants

S.M.

L'apunt

É

s el bar de tota la vida. Familiar, proper i amb plats
que gairebé son llegendaris sense necessitat de cap
estrella. Tenen el reconeixement d’un veïnat ﬁdel
i 50 anys d’història d’esforç i de cuina casolana, d’on
han sortit joies com ara l’entrepà de mandonguilles o la
truita de carxofes que molts tenen al cap quan sona el
nom de Can Ros. També fora de les fronteres de Gràcia.
Han canviat moltes coses des que els avis, la Maria
Casas i el Joan Ros, van decidir agafar la bodega del
número 303 de Roger de Flor. “Veníem amb galledes
de gel, que havíem de picar, perquè no hi havia neveres en aquell moment”, explica l’Esteve Ros, un dels
quatre ﬁlls de la parella emprenedora i qui va agafar
les regnes del projecte. Amb la Liliana, la seva dona, la
cuina va prendre embranzida i la roda començava a girar més ràpid. De bodega on es venia vi a granel, mica
en mica, l’espai va passar a ser un bar on la gent parava
a fer cafè, menjar un entrepà, després tapes, menú de
migdia, grups de joves a sopar… “Durant molt de temps
vam treballar de dilluns a diumenge i només descansàvem el 26 de desembre”, recorda l’Esteve; no paraven
mai però amb tres ﬁlls van decidir tancar els dissabtes.
La família es va ampliar amb dues criatures més; ara és
la tercera generació dels Ros qui porta el negoci. “Quan
eren joves ja corrien per aquí i ens ajudaven, però amb
la crisi econòmica es va incorporar el Cristian (actual
cap de sala), després el Jordi, el Pol, l’Òscar i el Marc”,
explica el pare. La dona del Cristian, la Carol, és la cap
de cuina i juntament amb el Jordi dirigeixen la línia
gastronòmica del bar. “Tenim bona relació entre nosaltres”, reconeix el Cristian, "però també amb la resta de
cambrers perquè és un projecte de tots”.
Com molts altres establiments del sector de la restauració, la pandèmia va obligar-los a reinventar-se fent
‘take away’ i també entregues a domicili. I la gent va
respondre. I molt. “No ens cansarem mai d’agrair els
veïns i totes les persones que ens van ajudar durant els
mesos de conﬁnament”, assegura l’Esteve.

•

Principals actes
de la Festa Major
25 de juny
15.00h Recepció participants
concurs de pintura i obertura
exposició. Passeig de Sant Joan
20.30h Correfoc estàtic. Plaça de
la Sedeta

26 de juny

Ballada de swing a la plaça de la Sedeta, en una Festa Major anterior. Foto: Cedida

Albert Balanzà

C

ada any més la Festa
Major de Camp d'en
Grassot és una prèvia
tranquil·la però rellevant de la Festa Major
de Gràcia, i enguany ho fa amb
un triple pregó a càrrec de tres
portaveus dels projectes Radars,
Abaceria i CAP Claret; Marisol
Solís, Maribel Ampolla i Iñaki
Gorri seran els tres pregoners,
el diumenge 27 a les 17 hores, davant del monument a Clavé. "Vull
dir que estem agraïts per l'acolliment", ha avançat Ampolla, per
exemple.
La Festa Major de Grassot, no
obstant això, ha arrencat aquest

dijous amb el guarniment del carrer Grassot i aquest divendres posarà en marxa un dels seus actes
més emblemàtics, el concurs de
pintura, que enguany arriba al 20è
aniversari amb rècord d'obres participants, prop de 200, i una vuitantena de participants. "Tots els
guardonats d'aquests anys s'han
obert camí i encara hi mantenim
una relació estreta", ha explicat
Lluís Castañeda, de l'AV Passeig
de Sant Joan.
Entre els actes més destacats
del programa, que es desplegarà fins al 29 de juny, encara s'hi
notarà l'impacte i les limitacions
de la crisi sanitària, per exemple,
amb un correfoc estàtic a la plaça
de la Sedeta (divendres 25, 20.30
hores) però també hi haurà l'es-

10.00h. Portes obertes de Can
Mariner. Passatge Can Mariner
10.30h. Plantada de la Bruixa
Violeta i dels gegants de la
Sagrada Família. Plaça Caterina
Albert

27 de juny
17.00h Pregó de Marisol Solís,
Maribel Ampolla i Iñaki Gorri.
Passeig Sant Joan
19.00 Rumba amb Los Pelos
del Gato i versions amb The
Rayberís. Pl. Caterina Albert
20.30h Ballada amb Swingmaniacs. Passeig de Sant Joan

trena oﬁcial del nou casal de Can
Mariner, resultat de la pressió veïnal sobre el projecte d'hotel a l'antiga Henkel (dissabte 26, 10-13h).
Com a espais musicals, hi destaquen dues ballades amb la gent
Swingmaniacs al Passeig de Sant
Joan, davant l'estàtua de Clavé.

•

Documents
Crònica de 1920 sobre
la capella de Sant Roc

L’Independent de Gràcia
25 de juny de 2021

Compartim amb tots vosaltres fragments d’un document inèdit. Es tracta d’una crònica manuscrita en
català prefabrià i signada per la “Junta de Festejos” de la comissió de Festa Major de Gràcia del carrer
Llibertat (entre Progrés i Fraternitat). De la seva lectura es pot deduir que és un document de 1920 o algun
any posterior que dona moltes informacions sobre la capelleta de Sant Roc del carrer de la Llibertat. La
dada més rellevant és que la capella es va inaugurar el 1865 arran de l’epidèmia de còlera que va afectar
Gràcia aquell mateix any, entre d’altres indrets. Aquesta Informació fa trontollar la hipòtesi que la capella
va ser arran de l’epidèmia de 1854. Es pot llegir que la data de 1865 es recollida per “un antich vehí,
aymant de la tradisió y ﬁll del barri anomenat En Ramón Ribes”. Tenint en compte que en Ramón seria
algú d’edat avançada i que disten 55 anys entre 1865 i 1920, és molt plausible que aquesta persona fos
testimoni directe de la inauguració de la capelleta. Sense dubte, un document sensacional que us podem
compartir gràcies a la família propietària de la ﬁnca on s’ubica la capelleta. Text: Guillem Roma i Batlle
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Breus

La Salle comença
amb bon peu la
Lliga Iberdrola
d'artística
Cedida/RFEG

El CE La Salle Gràcia
ha començat amb bon
peu la participació a la
Primera Divisió de la
Lliga Iberdrola de clubs
de gimnàstica artística
femenina. L'equip format
per set gimnastes va
tancar diumenge passat
la primera fase en quarta
posició de la classiﬁcació
per equips, per darrere
del Xelska, l'Egiba i el
CGE Les Moreres. La
gimnasta Lucía Gómez va
aconseguir el quart lloc a
la general individual. "Hem
començat bé i veurem com
va", valora Paco López,
responsable d'esports de
l'entitat. La segona fase
tindrà lloc al setembre.

El CT La Salut
obre llistes per
l'intensiu de
tennis o pàdel
El Club Tennis La Salut
ha obert aquesta setmana
les inscripcions per al
curs intensiu de tennis o
pàdel, que tindrà lloc de
l'1 al 10 de setembre. Les
instal·lacions del carrer
Mare de Déu de la Salut 75
acollirà aquesta formació
especialitzada en aquests
esports de raqueta.
Inscripcions a la web del
club: ctlasalut.com.

Esports
El desplaçament a
Sòria serà el més llunyà
per a l’Europa masculí
a la nova Segona RFEF
El primer equip gracienc jugarà contra aragonesos, balears
i el Numància al grup III de la quarta categoria estatal

Albert Benet / À.G.P.

E

l Nuevo Los Pajaritos de
Sòria, un estadi que la temporada 2019-2020 va acollir
futbol professional, serà el
desplaçament més llunyà
que el primer equip masculí de
l'Europa haurà de fer per terra la
temporada vinent. La inclusió del
CD Numància en el grup III de la
nova Segona RFEF al costat dels
clubs catalans, aragonesos i balears, ha estat la gran sorpresa de
la confecció dels cinc grups de la
quarta categoria del futbol espanyol. Així, doncs, els jugadors europeistes hauran de fer els 450 km
que separen Barcelona de Sòria
per a jugar en un dels estadis més
bonics del grup contra un exprimera divisió en clara davallada.
El CD Numància (1945) es va fer
popular a ﬁnals dels 90 pels seus
ascensos consecutius de la mà del
tècnic Miguel Ángel Lotina i algunes gestes en la Copa del Rei. Amb
quatre temporades a Primera
Divisió, una més que l’Europa i
dues més que el Lleida, esdevé el
veritable gall del grup.
A més, l’Europa jugarà contra
els sis equips aragonesos, els quatre de les Balears i els altres sis
clubs del Principat. La competició
regular començarà els dies 4 i 5 de
setembre i s’allargarà ﬁns al 15 de
maig. El campió pujarà a Primera
RFEF i els cinc darrers baixaran.

L'Europa visitarà el Nuevo Los Pajaritos de Sòria. Foto: CD Numancia

Els disset rivals de l'Europa a 2a RFEF
Procedents de Segona B

Ascendits de Tercera Divisió

AE Prat
Lleida Esportiu TCF
CF Badalona
RCD Espanyol B
SCR Penya Esportiva
SD Tarazona
CD Ebro
SD Ejea
CD Numància de Sòria

Terrassa FC
FC Cerdanyola
CD Eivissa Illes Pitiüses
CE Andratx
SD Formentera
CD Terol
SD Osca B
CD Brea

En la confecció de la plantilla europeista, el club confirma
la continuïtat dels principals jugadors de la temporada passada. Això no obstant, les renovacions es van anunciant per capítols.
Dimarts es va fer públic que
Sergio Fernández seguirà defensant un any més la porteria escapulada i dimecres les renovacions
de Sergi Pastells, Gerard Nolla,
Guillem Castell, Pau López i Javi
Prats. Alberto, Uri i Guti poden
ser les properes. Qui no seguirà al
Nou Sardenya és Carlos Cano. En
canvi, el petit de la nissaga, Jordi
Cano, tornarà a l’Europa després
del seu pas pel Badalona i l’Hospitalet. Serà la quarta etapa del davanter a l’entitat gracienca.
El femení renova el bloc d'aquesta
temporada. Després de la declaració d'intencions de la nova coordinadora del futbol femení de l'Europa, Nany Haces, de mantenir el
bloc del primer equip de la temporada (vegeu núm. 848), el club
escapulat continua amb les renovacions de jugadores pel curs vinent. Amb els primers anuncis de
l'arribada del tècnic Joan Bacardit
a la banqueta i la continuïtat de les
capitanes Pili i Andrea Porta, ha
conﬁrmat aquesta setmana Núria
González a la porteria, la davantera Valentina Berruezo, i Peque
i Rio al mig camp. També han renovat les atacants Sepha i Maria
Abad, i la defensa Clara Cos.

•

El masculí del Catalunya de waterpolo
apuntala l'atac amb tres primers ﬁtxatges
L'equip de Tato Garcia intenta refer-se de vuit baixes amb l'atacant
Pablo Gómez (Sant Andreu), el veterà Vicenç Sousa i David Ramírez
Àlex Gutiérrez Pascual

D

esprés de les vuit baixes
confirmades al sènior masculí de waterpolo del CN
Catalunya, l'equip que entrena
Tato Garcia mira de refer-se amb
jugadors de la casa i noves incorporacions. De moment, el conjunt
de Can Toda ha incorporat l'atacant Pablo Gómez, provinent del
CN Sant Andreu i format al CDN

Boadilla madrileny. També ha ﬁtxat pel Catalunya David Ramírez,
que de les categories inferiors del
CN Barcelona ha fet el salt aquesta
temporada al primer equip cenebista, subcampió de Divisió d'Honor. El tercer reforç prové del CN
L'Hospitalet, que aquesta temporada s'ha quedat a les portes de
l'ascens a Primera Divisió: es tracta de l'atacant Vicenç Sousa, amb
una llarga trajectòria a la Divisió
d'Honor després d'haver jugat

amb el CN Echeyde canari, club
on es va formar, i el CW Navarra.
El Catalunya masculí intenta d'aquesta manera compensar la marxa del porter Òscar
Materredona, el defensor Pau
Linares i l'atacant Pol Prat al CE
Mediterrani; el fitxatge de l'atacant Albert Ponferrada per l'Atlètic Barceloneta, que torna al seu
club de procedència; i l'ingrés dels
atacants Gerard Cuacos i Víctor
Andrade a les ﬁles del CN Mataró.

El jugador atacant Miquel Gasulla es retira. Foto: Josep Ponferrada (PFotoàlbums)

Aquestes baixes se sumen a la
marxa del boia Jordi Gascon a la
Universitat de Berkeley, als Estats
Units. També s'afegeix la retirada
com a jugador de Miquel Gasulla,

després de cinc temporades al primer equip masculí. Gasulla, atacant de posició, ha estat el segon
més veterà del conjunt, per darrere de Rai Santiveri.

•

Esports
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Marc Tomás: "El format de la
competició ens ha ajudat molt"

Breus

Dol a l'Europa i el
bàsquet gracienc
per la mort de
Víctor Pocino

Després d'assolir la permanència a la Tercera Estatal de futbol sala, el veterà capità del
primer equip del Gràcia FS es retira com a jugador per les lesions i la manca de temps

Albert Benet

l primer equip del Club
Gràcia Futbol Sala té tres
baixes de cara a la propera temporada, una de
les quals el capità Marc
Tomàs. Després d’assolir l’objectiu de la salvació el ja veterà jugador gracienc ha decidit penjar les
botes per falta de temps i les lesions que han minvat molt aquests
últims anys de la seva carrera.

entrenador o alguna cosa així que
hem faci estar tots els dies d’entrenaments, però vaig parlar l’altre dia amb l’Albert [Higueras,
l'entrenador] i l’Edu (Roca, el president] i vam decidir que intentaria ajudar l’equip sobretot a partits
i més. Serà una ﬁgura de suport al
cos tècnic i els dies que pugui venir
als entrenaments a donar un cop
de mà. No em vull desvincular del
tot del grup ni del club, que no em
lligui 100%, ja que si em comprometo a alguna cosa no vull fallar.

Sempre vas creure en les possibilitats de l’equip i que se salvaria,
per què ho tenies tan clar?
Sabíem que era un any diferent.
Amb un format de competició
normal, arribar al desembre-gener amb els pocs punts que portàvem seria casi impossible remuntar-ho, però el format que hi
havia et permet fer una primera
fase molt dolenta com va ser la
nostra i arribar a la segona amb
opcions. Vam tenir molta sort, el
penúltim classiﬁcat va tenir pitjor
grup que nosaltres. Ho tenia clar

Com veus l’equip de cara la pròxima temporada i quin creus que ha
de ser l’objectiu?
L’any que ve si tot va bé tornem
a format de competició habitual. Serà una lliga molt difícil perquè baixen molts equips de 2a B,
ja que l’any de pandèmia no va haver descensos, per tant ens espera
una categoria realment dura. Hi
ha un bloc de jugadors joves de la
casa que van sumant anys i creixent, més tres ﬁtxatges que vénen
de fora. L’objectiu ha de ser assentar-se a la categoria l’any vinent.

Pol Alonso

E

Marc Tomàs penja les botes però seguirà vinculat al Gràcia FS. Foto: P.A.

pel format de competició i per com
estava l’equip.
El teu paper com a capità, tot i tenir poca participació al camp per
les lesions, com ha ajudat l’equip?
Per desgràcia ha estat un any difícil en l’apartat individual, però si
alguna cosa m’ha ensenyat aquest
esport és que el grup està per sobre de tot. Molt content amb l’ob-

jectiu grupal i crec que he donat
un punt de veterania. És un grup
jove, en què el tema mental era important per les derrotes inicials i
donar aquest punt de recolzament
a l’equip encara que no sigui des de
la pista ha estat important per ells
i així m’ho han fet saber.
Seguiràs vinculat al club?
Sí. No tindré una funció de segon

•

El CE Europa i el bàsquet
gracienc estan de dol per
la mort de Víctor Pocino
Cristóbal, exdirectiu del
club escapulat i exjugador
i exdirectiu de l'històric
CB Vall, vinculat al bar
Vall de la plaça Rovira,
on era la cara coneguda.
L'establiment havia estat
molts anys la seu de la
penya Caliu Gracienc.
Pocino també va ser
jugador del sènior de
Bàsquet Lluïsos a la
dècada dels 60, i ﬁns i tot
va fer d'entrenador de
Minibàsquet del club blau,
com a ajudant del tècnic
Joaquim Martí en aquesta
secció amb altres jugadors
d'aquella època.

Cada divendres, aconsegueix el teu setmanari

al punt de distribució més proper
També pots descarregar-te l’independenten pdf des del nostre web:

www.independent.cat
1 Hotel 1882 – c. Còrsega, 482

11 Forn de San Tirs – c. Verdi, 54

20 Mercat de l'Estrella – c. Pi i Maragall, 73

2 Farmàcia Elisa Carrera – c. Verdi, 132

12 Pastisseria Ideal – Gran de Gràcia, 207

21 Mercat de l’Abaceria – Pg. de Sant Joan

3 Farmàcia Lesseps – Pça. Lesseps, 11

13 El Cambio Lógico – c. Sant Cristòfol, 15

22 Mercat de Lesseps – c. Verdi, 200

4 Farmàcia Vallcarca – Av. Vallcarca, 252

14 El rebost d’Orient – Milà i Fontanals, 64

23 CAP Sanllehí

5 Farmàcia M. Barau - G. Tribó – Rb. Mercedes, 26

15 Rebost Solidari – c. Reig i Bonet, 12

24 CAP Larrard

6 Farmàcia Sardar – c. Valldoreix, 14

16 La Miranda – Av. del Coll del Portell, 74

25 CAP Cibeles

7 Llibreria Ona - c. Gran de Gràcia, 217

17 Comissaria Guàrdia Urbana

26 Ajuntament de Gràcia

8 La Barraqueta – c. Tordera, 28

18 Mossos d'Esquadra

27 Associació Cultural l’Independent de Gràcia

9 La Fusteria de Vallcarca – c. Argentera

19 Mercat Llibertat – Pl. de la Llibertat, 27

28 DBcoop, sccl - GPL, sccl – c. Sant Lluís, 11

10 Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5
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Cartes al director
Basar-se en la pròpia
realitat i no en la
creença sobre l'altre

Editorial

Desllorigar l'embús

É

La distribució d'última
milla amb vehicle net
és una urgència per a la
salut al nucli històric

Un dels col·lectius més dinàmics dels últims temps, el de
les associacions de famílies de les escoles, segueix donant
exemple de marcatge i ﬁscalització a la política d'estrenes
i poc seguiment que administracions segueixen (amb la condescendència dels mitjans de comunicació). La inauguració està molt bé,
però després cal seguir invertint, sobretot en manteniment; així ho
ha expressat en els últims dies l'AFA de l'escola Rius i Taulet, que l'any
passat aplaudia l'estrena de l'anomenat Refugi Climàtic, i veu com tot
plegat acabarà en herbes seques, preveient que a l'estiu tot l'esforç
que es va fer l'any passat no haurà servit de res.
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.

Conxa Garcia

P

er lluitar contra la impotència que
de vegades ens guanya davant el degoteig de feminicidis, la Plataforma
Unitària contra les Violències de Gènere,
a la qual pertanyen grups de dones de
Gràcia, i Novembre Feminista, ens animen a participar el proper dia 30 de juny,
a les set de la tarda, en una Assemblea
presencial a la Plaça de Catalunya de
Barcelona. Aquesta Assemblea estarà centrada en poder donar sortida a la

La Plataforma Unitària
contra les Violències de
Gènere ens convoca a
una assemblea el 30-J
ràbia i la impotència que ens generen
aquestes injustícies de la societat patriarcal en què vivim. Des de la Plataforma
proposen reforçar l’exigència a les institucions implicades en la revisió dels mecanismes que s’activen quan es produeix
una amenaça cap a una dona i/o els seus
ﬁlls i ﬁlles, establint com a principi que
davant de qualsevol dubte s’actuarà de
manera preventiva. Treballar propostes
sobre la deﬁnició de consentiment que
està en l’avantprojecte de llei per fer pressió a què es facin passes comptant en totes les conseqüències que té en les dones
que pateixen violència sexual a diferents
espais de la societat. Concretar una proposta de coordinació entre les entitats
per abordar conjuntament en les situacions d’emergència com les viscudes en
els darrers dies arreu del territori català.
Contra la impotència, actuem!
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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

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)

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

Contra la impotència

En els darrers segles aquest país havia
proporcionat les condicions de l’existència i expectatives als seus habitants, basant-se en la pròpia realitat catalana, present i com a projecte –economia, societat
i llengua-, especialment amb el catalanisme, malgrat l’exclusió exercida per
Espanya, evident en l’apropiació de recursos. Aquella es situa al marge de l’època –
capitalisme, raó, ciutadania...- darrere un
jacobinisme purament doctrinal, buidor
que impedeix la formació d’un estat normal. I les iniciatives modernitzadores del
Principat de Catalunya, anant per davant
la relativament reduïda població pròpia,
el seu suport real, han patit la reacció nacionalista: dictadura de Primo de Rivera i
primer franquisme, especialment. La novetat de la postdictadura al Principat és la
implantació del discurs únic de l’Espanya
/ democràcia –i el seu correlat invers, les
doctrines etnicobalcàniques pseudocatalanistes que el reclamen- i es passa a basars’hi. Democràcia? les institucions sempre
inerts, les més autèntiques també, –democràtiques i d’autogovern en aquest cas- no
han impedit una apropiació/desviació econòmica sense precedents cap a Espanya,
que necessita doncs més exclusió, com saben els catalans empresonats per la seva
grandesa humana. Espanya manté també la negació de la racionalitat capitalista –rendibilitat econòmica i/o social de les
inversions-, que alguns voldrien establir
aquí també, on a més s’amplia l’immobiliario-especulatiu i turisme massiu. Aquelles
condicions de l’existència s’han esvaït. Què
hauria fet el catalanisme, crec: 1) la societat proposa horitzons basant-se en la
pròpia realitat –i no es tanca mentalment
en Espanya i la dependència 2) els partits
i altres, representant els interessos dels
diversos sectors, cohesionen socialment,
atreuen complicitats permanents fora del
Principat i circumstancials a la resta de
l’estat, enﬁlant-se així la progressió a la sobirania i la democràcia.
Margarida Rubió i Rodríguez

s trobar la solució a un afer difícil, com bé diu el diccionari quan busquem el signiﬁcat de la paraula desllorigador, i això és el que preveu fer
també el canvi del Pla General no només en els mediàtics titulars de les
expropiacions o de l'habitatge protegit, sinó també en l'àmbit de la mobilitat: cal trobar una solució a la distribució de mercaderies a Gràcia, no només per una qüestió principal de contaminació acústica i ambiental sinó
per una raó principal de salut mental tant dels repartidors com dels veïns.
Sobretot el retrat se succeeix durant bona part dels matins dels dies
laborables: interminables cues de vehicles aturats a Torrent de l'Olla,
incorporacions o sortides de camions i furgonetes a carrers secundaris
(amb els consegüents equilibris per no xafar un vianant o un cotxet de
criatura), grans concentracions d'aquests vehicles aturats a l'únic carril
autoritzat per al vehicle privat
del carrer Gran mentre el carril bus es converteix en l'única
opció, un cristo de mil dimonis...almenys l¡educació ha
millorat amb els anys i ja pocs
conductors toquen el claxon;
els teletreballadors ho segueixen en directe...
A l'Ajuntament hi volen posar solució amb una pla de
sis microplataformes de distribució d'última milla que ja tenen un primer mapa d'ubicació i que serviran perquè hi aterrin almenys un 50%
d'aquests camions i furgonetes. La mercaderia es redistribuirà a través
de vehicles nets: a peu, en bicicleta o en tricicle, en un radi que abarca
uns dos quilòmetres. Només hi ha un lloc gairebé segur, al carrer Venus,
en el mapa que ha presentat l'Ajuntament, però ja s'apunten espais a
Gal·la Placídia, Escorial amb Travessera de Dalt, avinguda Vallcarca
amb Farigola, Travessera de Gràcia amb Nàpols i Nil Fabra amb Pérez
Galdós, carrer amunt, carrer avall... És una urgència per a la salut i per
a les dades de contaminació en un nucli històric molt castigat. Fins i tot
els soferts repartidors ho acabaran agraint.

de Gràcia
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Gràcia cap a on Vas

Cap a on hauríem d'anar? Verd,
equipament, patrimoni (i II)
À.G.P.

S

i, tal com dèiem, Gràcia necessita habitatge social, també necessita guanyar verd. A la primera
part d’aquesta tribuna proposàvem algunes actuacions mixtes que incloguessin equilibradament
verd, habitatge i equipament. Com s’està demostrant a l’espai de l’Alzina i les casetes d’Encarnació aquesta via no és pas fàcil, però cal recórrer-la. Precisament a
l’Alzina, la zona qualiﬁcada com a verd s’hauria d’ampliar, per tal d’abastar tot l’espai que no sigui ediﬁcable, inclòs el de l’antic garatge, tal com reclama la plataforma
Salvem l’Alzina i les casetes.
Respecte a l’afectació als carrers Banyoles i Igualada
amb Milà i Fontanals per a fer-hi una zona verda, en primer lloc volem dir que comprar un espai afectat i després
voler que es requaliﬁqui no ho recolzem. Altra cosa és que
aquest pla ha de tenir en compte obligatòriament la ﬁtxa
patrimonial d’aquestes casetes -un bon exemple de les ediﬁcacions primerenques del barri que, a més, formen una
certa unitat tipològica amb altres del carrer Igualada-, per
tal de valorar la conveniència o no de la zona verda. No es
pot oblidar que aquesta afectació de verd és vigent, i que
-per sort- les lleis impedeixen anul•lar el verd, tret que es
restitueixi a la mateixa àrea d’inﬂuència. Tal vegada, i sense posar en qüestió el necessari Mercat, l’espai de l’Abaceria pot oferir l’oportunitat de guanyar verd.
Pel que fa al patrimoni arquitectònic, insistim en crear una Comissió de Patrimoni amb experts externs de
l’Ajuntament, i que hauria d’incloure una persona tècnica
a proposta del moviment veïnal, com es fa al districte de
l’Eixample.
Quant a l’obertura de passatges de vianants en les plantes baixes d’ediﬁcis, pensem que cal estudiar-les una a
una, i en relació amb la del passatge Frígola i el carrer de
la Granja, som de l’opinió que la qualiﬁcació com a equipament de nova creació (7b) de l’ediﬁci del carrer de la
Granja 23 no té sentit, ja que hi viuen veïns i veïnes que
s’haurien de reallotjar al mateix barri. Proposem que es
desafectin els pisos i es qualiﬁqui la planta baixa com el
que és, és a dir, com a un equipament, i s’anul•li, doncs,
l’obertura del passatge cobert, tal com proposa la plataforma veïnal, ja que el passatge Frígola no és un cul de sac,
sinó que té sortida pels jardins del Mestre Balcells.
L’altra operació semblant que qüestionem és l’obertura
del carrer Tagamanent ﬁns al carrer Llibertat. En aquest
cas opinem que el passatge/carrer no aportaria cap guany
en la connectivitat dels recorreguts de vianants, ni s’ob-

Insistim a crear una comissió de
patrimoni amb experts externs
de l'Ajuntament, i que inclogui
una persona tècnica a proposta
del moviment veïnal, com es
fa al districte de l'Eixample
tindria un espai urbà de qualitat. Més aviat pensem que
l’obertura s’hauria de fer només per planta baixa i destinar-se l’ediﬁcació del damunt a habitatge protegit.
En relació a la no inclusió de la plaça Joanic en l’àmbit
de la MPGM, i malgrat que sembli raonable l’argument per
a fer-ho així atenent el rol urbanístic més ampli de la zona,
el cert és que no es pot ajornar més l’estudi de la redeﬁnició del planejament en aquest sector. En conseqüència,
emplacem l’Ajuntament a presentar en un termini determinat i breu una proposta per a la zona que ajusti la zona
verda i deﬁneixi l’espai dedicat a equipament i a habitatge
social, i desafecti aquells ediﬁcis més consolidats.
Finalment, creiem que una vegada recollides totes les
al•legacions, caldria fer-ne una discussió en el marc d’una
Comissió de Seguiment, la qual s’hauria d’obrir als grups
veïnals que hagin aportat propostes.

•

Cultura popular,
sí, gràcies
Josep A. Torralba

S

embla que per ﬁ, poc a poc, comencem a veure com tornen a aparèixer
les activitats de cultura popular pels
carrers. Han estat molts dies de lluita a
l’ombra, de poques possibilitats per la
maleïda norma del Procicat i de grans
decepcions a última hora per rebre nos
contínuament, entre moltes altres combinacions que, de segur, s’han viscut al
llarg d’aquest merdós any i escaig.
Sant Joan, amb la Flama del Canigó i
les seves fogueres, sembla que serà deﬁnitivament, després d’un Sant Jordi a
mig gas, el punt de partida per la revifalla. Ja es pot recuperar el terme Festa
Major als permisos, tornen els àpats a
l’aire lliure, ens podrem treure la mascareta als exteriors, les vacunes van fent el
seu efecte...Però, estaria bé, que no ens

Tinc molt clar que
per ser feliç i sentir-se
complet es necessita
la cultura popular
relaxem i baixem la guàrdia pensant que
tot està fet, que aquest maleït virus ja
ens ha demostrat que si ens despistem
una mica, torna amb molta força i ganes, les mateixes que les meves de poder
participar amb els actes populars.
Diables, Gegants, Bastoners,
Trabucaires, Castellers, Falcons,
Sardanes, Tres Tombs, Pride, Sant
Medir, Festes Majors, trobades, collaboracions entre entitats... i moltes més
històries, sabeu com us he trobat a faltar i espero, aquest cop sí, que la nostra
Festa Major em tregui una mica el mono.
Han estat dies molt complicats i encara haurem d’aguantar una mica més per
poder fer segons quina activitat, però el
que he tingut molt clar al llarg d’aquests
dies és que per ser feliç i sentir-se complet, es necessita la meravellosa cultura
popular.

•
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L'assemblea avala mesures
econòmiques d'emergència

Només 114
Lola Capdevila

S

i estàs llegint aquesta columna és
perquè tens a les mans o a la pantalla L’Independent, el setmanari
gratuït més antic de la ciutat. Si estàs
llegint aquesta columna és perquè t’interessa el que passa a la Vila i t’agrada
estar informada, sobre temes polítics,
socials, culturals, moviments veïnals,
històrics, esportius o articles d’opinió.
Si estàs llegint aquesta columna, has de
saber que s’imprimeixen cada setmana 8.500 exemplars gratuïts que es distribueixen a 700 punts del districte. El
80% de l’economia que sustenta aquesta
proesa prové de fonts privades: publicitat, sòcies i socis, entitats... També has
de saber que hi treballen professionals
amb dret a cobrar un sou just. A més
de col·laboradores i voluntàries que hi

Durant la pandèmia
aquest setmanari no
va fallar mai malgrat
les diﬁcultats
aporten el seu temps perquè els agrada
escriure i formar part de la comunitat a
través d’aquest mitjà plural i lliure.
Si encara estàs llegint aquesta columna, segur que saps que durant la pandèmia, L’Independent no va fallar mai i
va doblar esforços per tirar-lo endavant
malgrat les circumstàncies i diﬁcultats
que ens envoltaven. Ser al peu de canó,
és ser-hi sempre.
Per això costa de creure que aquest
setmanari que llegeixen en paper aproximadament 10.500 persones només
tingui 114 –89 sòcies/socis i 25 entitats– que paguen una quota trimestral
a l’abast de la majoria de butxaques.
En format digital segur que el llegeixen
moltes més. Sincerament ho trobo desproporcionat i alarmant.

•

L

'Associació Cultural L'Independent de Gràcia, impulsora del setmanari, ha aprovat en la seva assemblea anual per unanimitat dels assistents un augment puntual de les quotes de socis de cinc euros
al mes com a conseqüència necessària del dèﬁcit
que es va generar l'any 2020 arran de la crisi sanitària i
arran també de la decisió de seguir sortint cada setmana en paper malgrat el conﬁnament total i posant per davant el compromís amb els lectors. Aquesta és la principal conclusió de la convocatòria semipresencial que
l'entitat va celebrar dimarts passat, 15 de juny, a l'Orfeò
Gracienc, amb connexió oberta també als socis que ho
van poder seguir des de casa.
El president de l'Associació, Emeteri Frago, en el seu informe, va argumentar la caiguda d'inserció publicitària
privada, sobretot en els mesos del conﬁnament total, en
els quals el setmanari també es va veure obligat a reduir els punts de distribució als espais que quedaven oberts
(principalment farmàcies i mercats) i a reduir tiratge, si
bé en aquest cas l'OJD va permetre mantenir als mitjans la
certiﬁcació mitjana anual, que en el cas del setmanari se
segueix situant en els 8.516 exemplars setmanals.
Les mesures econòmiques aprovades per unanimitat en
l'assemblea, com aquest augment de cinc euros mensuals,
s'havien aprovat prèviament per junta ﬁns que es cobreixi el dèﬁcit generat de 13.622 euros i tanmateix es farà un
seguiment personal a ﬁ que això no perjudiqui les capacitats econòmiques de cap persona associada. També, tal com
ja es va fer públic la setmana passada a través d'un anunci,
s'emetran bons de suport a fons perdut, amb regal de llibres
de l'editorial Efadós, per un import de 50 euros amb caràcter voluntari i oberts tant a persones associades com a lectors en general. A petició del president, una tercera mesura,
lligada a les possibilitats relacionals, serà "comprometre’ns
a la captació d’almenys tres socis nous abans de ﬁnalitzar
l’any i animar també a les entitats associades que facin campanya de captació de socis al si de la seva organització. Ara
mateix l'Associació Cultural L'Independent de Gràcia està
formada per 116 socis, 25 dels quals són entitats.
Com a proposta de treball 2021, un cop avaluada i
aprovada la memòria 2020 en la qual ha destacat l'estrena de la renovada pàgina web i del compte d'Instagram,
l'assemblea també va debatre la consolidació de l'espai
Independent.tv, dinamitzat des d'aquest 2020 pel periodista Jordi Margarit i que ja ha obtingut resultats satisfactoris amb la difusió d'entrevistes a personalitats
rellevants del districte o a l'enregistrament d'esdeveniments de relleu com l'ascens del Club Esportiu Europa a

BUSQUEM COMERCIAL
Forma part del nostre equip
en la venda en publicacions locals!
625 601 107 / contacte@gpl.cat

La decisió de seguir sortint cada
setmana en plena pandèmia ha
generat en part un dèﬁcit que
cal eixugar amb una derrama
Segona Divisió. També es planteja iniciar un pla de presentació i captació de publicitat en el marc digital de la
nova web i dels nostres canals a les xarxes deﬁnint i implementant una estratègia de comercialització digital i
es posa sobre la taula la possibilitat d'una campanya de
micromecenatge.
El pressupost 2021, també aprovat per l'assemblea, és
de caràcter continuista i continua pivotant en els ingressos per publicitat (previsió de 70.000 euros), quotes dels
associats (20.000 euros) i ajuts públics (15.000 euros),
mentre que les principals despeses es concentren en impressió (42.000 euros) i redacció (43.000 euros).
En tant que representant de junta i director de l setmanari, Albert Balanzà, també exposa el pas endavant
de la redacció a l'hora de cercar noves línies de ﬁnançament i de connexió amb la societat econòmica i civil
de Gràcia amb la periodiﬁcació de números especials i
d'encartaments vinculats a esdeveniments especials i
efemèrides de les principals entitats i associacions del
districte, de manera que aquest 2021 ja s'han iniciat contactes per concretar mitja dotzena de projectes que serviran per explicar millor la dimensió social dels 120.000
habitants de Gràcia.
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Ajuntament BCN

Exposicions
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)
Del 25 al 27 de juny
20a Exposició / Concurs de pintura. L'Associació de Veïns i amics del
Passeig de Sant Joan organitza la vintena Exposició/ Concurs de pintura motiu
de la Festa Major del barri del Camp d’en
Grassot. Tindrà lloc al centre del Passeig
de Sant Joan entre els carrers d’Indústria
i de Provença. El concurs s’organitza en
dues seccions: general i aﬁcionats. L’espai
per exposar cada concursant és el mateix
a les dues seccions. Les dues úniques diferències entre les seccions són les mides
mínimes de les obres i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten.
Passeig de Sant Joan (entre Indústria i
Provença)
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
Exposició Obrim Mirades. A càrrec de la
Fundació Friends. Una mostra fruit del
taller de fotograﬁa que s'ha realitzat al
llarg de sis sessions a través del qual les
persones participants van desobrir actituds i capacitats artístiques que desconeixien. Aquesta fundació és una entitat
sense ànim de lucre que dona suport a
joves amb Trastorns de l'Espectre Autista
(TEA) i amb problemes de comunicació
social, relació i empatia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
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 for-

mació 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)

Recomanem

Actes
Divendres 25 de juny
Concert: Dreyma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h l
Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19 h
Cicle LGTBI. Performance a càrrec de
Faggot Hunters i La Jonka. Aforament limitat amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Concert: Dreyma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h
Festa Major Camp d'en Grassot
2021: Correfoc estàtic a càrrec de la
Coordinadora de Colles de Cultura
Popular de Gràcia.
Plaça La Sedeta, a les 20.30 h
Ball de Festa Major amb en Joan.
Associació de Veïns Camp d'en Grassot.
Carrer Grassot (entre Indústria i
Còrsega), a les 23.30 h
Dissabte 26 de juny
Festa Major Camp d'en Grassot 2021:
Xocolatada i jocs infantils, XII concurs
gastronòmic de postres i gran botifarrada. Organitza AVV Camp d'en Grassot.
Carrer Grassot (Indústria amb Còrsega), a
partir de les 17 h
Teatre: En contra (recull d'escenes d'Esteve Soler). A càrrec de Nòmades, teatre
crític de Gràcia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18.30 h
Ballada amb Swing Maníacs. Aforament
limitat, reserva prèvia a https://jams.
swingmaniacs. Associació de Veïns i
Amics del Passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan (Indústria i
Provená), a les 19h
Diumenge 27 de juny
Club d'Agility Ciutat Comtal. Exhibició de
mascotes en diferents tipus d'obstacles.
Organitza AVV. Camp d'en Grassot.
Carrer Indústria (entre Nàpols i Roger de
Flor), de 10 a 14 h
Espectacle: L'Egoisme Gegant, amb música en directe, a càrrec de la Cia. PengimPenjam. Inspirat en el conte el Gegant
Egoista d’Oscar Wilde. A partir de 3 anys.
Cal reserva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12h
FM Camp d'en Grassot: Activitats infantils, jocs d'aigua i pintura. Organitza
Grassonets del Camp i APC Gràcia Sud.
Plaça Caterina Albert, de 12 a 14h
Pregó de Festa Major a càrrec de Marisol
Solís (Projecte Radars), Maribel Ampolla
(Mercat Abaceria) i CAP Claret + Festa

Taller 'tote bag' pel Dia de l'Orgull
Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI el 28 de juny, gràcia
se suma a la diada reivindicativa amb diferents activitats. L’Ateneu de
Fabricació de Gràcia organitza un taller, centrat en la moda com a vehicle
visibilitzador, per crear Tote Bags amb missatges inclusius. Els usuaris
tindran total llibertat per expressar-se lliurement i plasmar a la seva manera
missatges que donin visibilitat al col·lectiu LGTBI. La duració del taller és
de dues hores i el nombre de persones participants s'ha ﬁxat en sis (totes
les edats). La inscripció prèvia és obligatòria (afabgracia@bcn.cat).
Dilluns 28 de juny a l'Ateneu de Fabricació de Gàcia
(Perill, 8), a partir de les 10.30 i ﬁns les 18 h

intergeneracional del projecte Radars.
Actuacions de l'Esbart Vila de Gràcia, dels
Bastoners de Gràcia i de la Colla infantil
dels Bastoners.
Passeig de Sant Joan (davant monument
Anselm Clavé), a partir de les 17h
Concert: Los pelos del gato (rumbal) i The
Rayberis (versions).
Plaça Caterina Albert, a les 19 h
Dimarts 29 de juny
Concert de Festa Major per a la gent gran.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Projecció del curtmetratge Candi.

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dijous 1 de juliol
Exposició Curem-nos les ferides. La fotògrafa Irina Guan presenta un recull de fotos per donar visibilitat a diferents tipus
de cossos femenins i desmuntar prejudicis i estereotips. Fins al 15 de juliol.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h

Entitats

Divendres 25 de juny
Santiago Calleja una retrospectiva.
Recital Poètic amb Santiago Calleja,
Emilia Salas i Inés Encuentra, "15 años
y un poema". Organitzat per Agita't
Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Teatre: S'aixeca el teló. Espectacle de
música, ball i teatre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21.30 h
Dissabte 26 de juny
Teatre: S'aixeca el teló. Direcció: Sergi
Saboya i Víctor Clotet. Direcció musical:
Òscar Zurriaga, Irene Santos i Lluís Ruf.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h i dg
a les 18 h
Inauguració de l'exposició El Pintor
Eventual de Jacob MILLA Rodríguez.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18 h

Dimecres, 30 de juny
Solidaritat amb Juana Ruíz Sánchez,
cooperant a Palestina detinguda per
Israel. Projecció de la pel·lícula 3000
Nits, de la directora palestina Mai Masri.
SODEPAU, Helia Dones, Ateneu La
Torna, Comunitat Palestina Catalunya,
Coordinadora de Colles de Cultura
Gràcia i Agita't Gràcia .
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.30 h
Divendres 2 de juliol
Cicle de cine a la fresca.
Associació La Miranda (Av. Coll del
Portell, 74), a les 20h

Amb el suport de
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Breus

Lluïsos Teatre
obre nova
convocatòria
de residències
Cedida

Lluïsos Teatre ha obert
de nou la convocatòria de
residències artístiques i
busca projectes interessats
en assajar a la sala
de l'entitat gracienca
d'octubre a desembre de
2021 i estrenar el gener
del proper any; Lluïsos
ofereix acompanyament i
suport a la creació i també
en comunicació, en una
iniciativa que va sorgir
ara fa vuit anys per la
manca d'espais de treball
acessibles a les joves
creadores. Les companyies
poden presentar la seva
proposta de creació ﬁns al
13 de setembre.

Cultura
Carol Duran: "Hem
de crear més vincles
i buscar connexions
amb la gent de Gràcia"
La directora artística del CAT fa balanç d'un any excepcional
marcat per la pandèmia i la mort de Jordi Fàbregas

també ens va deixar molt tocats.
Però malgrat tot ha anat molt bé,
l'oferta de projectes que hem presentat demostra una molt bona salut del sector, tenim una nova generació de músics, hem aconseguit
més del 90% d'ocupació. S'ha notat que el públic venia amb ganes
de consumir cultura. Crec que vam
ser molt valents amb la programació i hem rebut agraïment per part
dels músics i del públic.

La biblioteca de
Vallcarca acollirà
un club de lectura
fàcil al setembre
L'Associació Som valor
social -que treballa en
l'àmbit de les discapacitats
o les malalties mentalsimpulsa un club de lectura
fàcil que es farà el primer
dilluns de mes, a partir de
setembre a la biblioteca
Antonieta Cot i Miralpeix.
Totes les persones
interessades poden
escriure un mail a info@
somvalorsocial.cat

El conte il·lustrat
'Un any fent festa',
a llibreries i
també a escoles

Carol Duran presentant el cicle La Taverna del CAT d'enguany. Foto: Josep Tomàs

Silvia Manzanera

C

arol Duran va prendre
la direcció artística del
Tradicionàrius a finals
de l'any passat després
de 33 edicions on Jordi
Fàbregas havia estat impulsor i
ànima. No és nova a la 'casa' i assegura que, malgrat les diﬁcultats
d'aquest curs, tot l'equip del CAT
se sent satisfet de la feina realitzada ﬁns ara.
Aquest ha estat un any i un
Tradicionàrius excepcionals. S'han
complert les teves expectatives?

"No es tracta de
treballar només
amb altres països
sinó enfortir el
que tenim aquí"
Depèn de quan em posi a analitzarles. Perquè quan vaig començar a
dissenyar el festival encara pensava que podríem fer la festa de
cloenda a la plaça perquè la situació sanitària a la primavera seria
millor. La mort sobtada del Jordi

De cara al futur, voldràs seguir incidint o reforçant el caràcter internacional del 'Tradi'?
No oblidem que és Festival del Folk
Internacional. La línia internacional serveix per crear connexions i
xarxes entre músics d'aquí i d'arreu, connectar diferents festivals
i projectes locals i de fora. És un
projecte a mig termini que enforteix el sector, un intent d'aprofundir en el Tradi com a espai de creació i crear xarxes de contactes.
Crec al ﬁnal tothom hi surt guanyant. Perquè no es tracta només
de treballar amb altres països sinó
enfortir encara més el que tenim
als Països Catalans.
I el públic jove? Creus que la música tradicional el té en compte?
Estant sortint molts projectes
nous que arriben a un públic
jove. Un exemple del darrer Tradi
és Rodrigo Cuevas. Apostar per
aquest tipus de proposta també
és normalitzar la música d'arrel.

És important mantenir l'equilibri
entre la tradició i les propostes
més trencadores.
Pel que fa als projectes educatius
del CAT, el curs vinent es podran
reactivar?
La voluntat és reprendre'ls però
encara no ho sabem; és aviat per
avançar què es podrà fer i què no
els propers mesos.
Quina valoració fas de la Primavera Folk?
Ha anat molt bé. Hem fet 45 propostes, de les quals 21 han estat pròpies amb una assistència de 1.800 persones. En total la
Primavera s'ha tancat amb 4.500
espectadors. Hem fet presentacions de llibres, de festivals, concerts ajornats. En aquest sentit va
ser molt emotiu l'Almanac 40 anys,
així com el cicle de la Taverna del
CAT, perquè ha estat la nostra manera d'abraçar-lo, d'acomiadar-nos
amb aquest cant col·lectiu.
Com veus el CAT en el seu paper
institucional en l'àmbit cultural
de la Vila i de la ciutat?
Crec que és un centre de referència molt més enllà de la ciutat.
Però en l'àmbit de districte vull
que la gent s'ho faci més seu, hem
de crear vincles i buscar connexions. Un exemple d'això és el que
vam fer amb el club d'escacs Tres
Peons, que venien a jugar durant
Els Vespres dels Dimecres.

•

Josep M. Contel

Virreina, al cicle Cine fora de lloc
La plaça gracienca acollirà una de les cinc projeccions de ﬁlms dirigits per dones
Amb la presentació de
la Fundació Festa Major
i emmarcat en la Petita
Festa Blava dels Castellers
de la Vila, dissabte es va
donar a conèixer el conte
il·lustrat 'Un any fent
festa' (Ed. Mediterrània),
que ja es pot trobar a les
llibreries i, el proper curs,
a escoles del Districte
a través d'un projecte
educatiu de l'entitat.

S.M.

L

a 29a Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona
surt de nou al carrer dins del
cicle Cinema fora de lloc, un
programa de cinc sessions a
diferents places de la ciutat del 29
de juny al 29 de juliol. Gràcia hi participa el 13 de juliol amb la projecció de Terror Nullius, una faula de
venjança política satírica i road movie dirigida per l'australiana Soda
Jerk. El cicle arrenca dimarts 29

de juny a la plaça Mestres Casals
i Martorell, dins de la Festa Major
de Sant Pere, amb un programa de
curtmetratges. Dijous 8 de juliol es
podrà veure El perro que no calla, de
l'argentina Ana Katz, a la plaça Sant
Pere. Els altres títols són Cortos en
femenino, un programa itinerant de
curts de realitzadores de tot l'estat espanyol elaborat per TRAMA,
el 21 de juliol al pati de la seu del
Districte de Nou Barris; i Dibujos
contra las balas, d'Alicia Calderón
(Mèxic, 2019), el 29 de juliol a la plaça Salvador Seguí.

•

Fotograma de la pel·lícula dirigida per Soda Jerk, 'Terror Nullius' (2018). Cedida

Cultura
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crítica
d'art

el repor

El retorn de la
música en directe

Tatiana Blanqué, les
arrels de la natura
Ramón Casalé Soler

Soda Acústic, Heliogàbal o Almo2Bar... Esperat retrobament
entre el públic i els músics a les sales i bars de Gràcia

A

la galeria Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15) hi ha el
darrer treball de Tatiana Blanqué (Sant Cugat del
Vallés, 1971) amb el títol Escolta el que veus, ens
acaronen, on la temàtica central és la natura, concretament la relació que existeix entre l’ésser humà i els arbres a través de les seves arrels. La mostra es divideix
en dues parts: els dibuixos dels arbres i els muntatges
fotogràﬁcs de les mans que agafen unes branques.
Tatiana Blanqué es va formar a la Facultat de Belles
arts de Barcelona en l’especialitat de pintura, així com
al Kengsinton & Chelsea College de Londres. La seva
primera exposició individual va tenir lloc a Barcelona,
a l’Espai Jove de la Generalitat de Catalunya, el 2001.
Sol treballar la pintura, el dibuix, la fotograﬁa digital,
la instal·lació, el muralisme i el cartellisme, així com
també s’ha dedicat a la crítica d’art i al comissariat
d’exposicions.
Recentment vaig tenir l’ocasió de veure una obra
seva a la Fundació Vila Casas amb motiu de l’exposició
Càpsules en conﬁnament, on un grup extens d’artistes van exhibir una peça cadascun realitzada durant el
conﬁnament. L’obra consistia en una mà protegida per
un guant de làtex a la que li faltava un dit. Tenia dibuixat un arbre a la palma mentre unes fulles li cobrien
els quatre dits.
La seva obra està impregnada d’elements relacionats amb la natura. De fet, es tracta del seu entorn
natural més proper, Collserola. L’observació diària del
que té davant de casa seva li permet endinsar-se en un
terreny del que destaca “la seva puresa, la seva autèntica nuesa, la seva capacitat de convivència, el seu ordre desordenat...”, com una mena d’ “escenograﬁes”,
que li serveixen per explicar millor el que pensa, mostrat de manera silenciosa i meditada, creant el seu
propi imaginari.
A l’exposició contemplem aquesta posada en escena plena de bellesa natural, on els arbres semblen surar per l’espai, tal com ho feia Marc Chagall però en
lloc d’arbres el que es movia per l’espai eren homes. El
fons compositiu és blanc, ja que vol donar més protagonisme als arbres, un arbres amb uns troncs i branques primes, que estan doblegats, com si estiguessin
movent-se. El crític Josep Maria Cadena opina que
l’artista “copsa a la perfecció l’ambient de les zones
boscoses, de les que ens fa admirar el valor de la bellesa i la virtut de l’equilibri”.
També la natura està present en la sèrie metamorfosi cutània, on la mà que apareix es fusiona amb
la natura. Dels dits neixen les branques, encara que
també d’ells regalimen uns ﬂuids que poden ser sang
humana o la saba que desprenen les plantes. La fotograﬁa, la pintura i el dibuix s’uneixen per formar una
obra sòlidament orgànica i atractiva.

Silvia Manzanera

D

issabte 15 de maig la
banda barcelonina de
funk i R&B Gensound
presentava el seu segon
disc, Fighting for Better
Moments, a la sala Almo2bar.
Aquest concert també va signiﬁcar la represa de les actuacions
en directe després de 14 mesos
amb la persiana abaixada. La sala
de Joanic tornava així al circuit
de música en viu, tal i com havia
fet algunes setmanes abans l’Heliogàbal (que ja té el cartell de juliol) i com ha fet recentment el
Soda Acústic, un clàssic de l’oferta de jazz en viu a la ciutat. Poc
a poc Gràcia recupera els bons
costums. “El públic tenia moltes
ganes de concerts, perquè hem
omplert gairebé tots els dies”, reconeix Àngel Fuentes, “tot i les limitacions per les restriccions que
encara hem de seguir”. El responsable de l’Almo2bar reconeix les
diﬁcultats de programar aquests
cicles ara per ara, però assegura que és una forma de “tornar
a estar al mapa” després de tants
mesos tancats. "Respectant les
distàncies i posant el públic perquè tingui bona visibilitat l'aforament en realitat et queda al ﬁnal en un 30%", afegeix Fuentes.
"Però després d'un any silenciats, és molt positiu oferir concerts de nou, tornes a estar viu
a les xarxes i et retrobes també
amb altres companys del sector;
ha estat un any molt dur a molts
nivells", assegura un dels responsables de l'equip gestor de l'Almodovar.
Que la gent volia deixar de
banda les propostes virtuals que
s’han estès des de l’inici de la

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Operación Camarón. 19.40 i
21.45. 16.15. 17.45.
• Spirit: Indomable. 15.50 i 17.45.
18.55.
• El olvido que seremos. 21.00.
• El otro guardaespaldas 2. 16.00
i 18.30.
• Cruella. 21.05. 16.00 i 18.45.
• Expediente Warren: obligado
por el demonio. 18.35. 21.30.
• Raya y el último dragón. 16.05.
•¿Dónde está el truco? 17.00.
• El poeta i el espía. 21.35.
• Envidia sana. 19.20.
• En un barrio de Nueva York.
16.00 i 21.00.
• El inglés que cogió una male-

Aiala, una de les noves veus del soul barceloní. Foto: Cedida

"Després d'un any
de silenci, és positiu
tornar al circuit",
diu Àngel Fuentes
de l'Almo2Bar
pandèmia i tornar a viure la cultura i la música de forma presencial és un fet que també conﬁrma
Ferran Amado, programador del
cicle Blackcelona a l’Almo2bar,
una oferta de músiques negres
que també ha tingut els darrers
anys la seva versió a les festes de
plaça Rovira, però que enguany
no es podrà dur a terme. “No és
només el públic, també són els
mateixos músics que desitgen
tornar als escenaris”, explica
Amado, tot recordant l'èxit de la
convocatòria del cicle.

ta y se fue al ﬁn del mundo.
20.00. 15.55.
• Sueños de una escritora de
Nueva York. 20.45.
• Un lugar tranquilo 2. 18.30.
19.50 i 21.50.
• Envidia sana. 15.50, 17.55 i
21.50. v, 18.40.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Queridos vecinos. Dv, ds, dg, dc
i dj, 18.45.
• Zog i els doctors voladors. Ds i
dg, 16.00.
• Casa América: CCH Film Fest
2021. Dv, 20.00.
• La vida de los demás. Dv i dc,
17.00. Ds i dg, 17.15. VOSE: dv, ds,
dg, dc i dj, 16.00 i 20.30.
• Casa Asia: Shell and joint. Ds,
20.00.
• Manon Lescaout (òpera). Dj
8/07, 16.30.

Així Blackcelona i Mà3
Produccions han volgut programar bandes i gèneres d'estil ben
diferents per sumar més públic;
per la sala de Joanic han passat
en aquests dos mesos, a banda de
Gensound, Medalla, Lea Leone,
Cómo Vivir en el Campo, The
Oldians “Studio One Old Stars”,
Versus, Cabiria, Aiala, Bonitx,
Space Surimi o El Diablo de
Shanghai. Per últim, Nom Propi,
que presentarà el seu disc debut
Paraules Maldites, tancarà la programació el proper 3 de juliol.
Després de la bona acollida
dels darrers concerts, de cara a la
tardor ja n'hi ha una desena programats. “Des que vam començar
a programar concerts al 2002, el
mesos d’estiu sempre fem una
pausa perquè el públic prefereix
el carrer, les festes majors i altres espais, així que reprendrem
els cicles de nou a ﬁnals de setembre”, explica Fuentes.

•

•

Verdi. Verdi, 32.
• Envidia sana. Dv, ds i dg, 11.30,
18.00, 20.00 i 22.00. Dl, dm, dc i
dj, 18.00, 20.00 i 22.00.
• En un barrio de Nueva York.
18.00 i 21.30.
• Nomadland. Dv, ds, dg i dl,
18.00 i 20.10. Dm, 20.10. Dc,
18.00.
• Un lugar tranquilo 2. Dv, ds, dg,
11.30, 20.40 i 22.20. Dl, dm, dc i
dj, 20.40 i 22.20.
• Operación Camarón, Dv, ds, dg
i dc, 11.30, 18.00, 20.05 i 22.10. Dl,
dm i dj, 18.00, 20.05 i 22.10.
• Solo una vez. 22.30.
• El padre. Dv id s, 11.30.
• Bernini (documental). Dm,
18.15.
• Don Giovanni - Salzburgo (òpera en diferit). Dg i dc, 11.30.
• Spirit - Indomable. 18.00 i
19.45. Dv, ds, dg i dc, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El poeta y el espía. 18.00.
• Cruella. Ds i dg, 18.00, 20.10
i 22.15. Dv, dl, dm i dc, 20.10 i
22.15. Dj, 22.15.
• En un lugar salvaje. 22.35.

• Sueños de una escritora de
Nueva York. 18.00.
• Otra ronda. Ds, dg, dl, dc i dj,
20.00.

• La escopeta nacional. Ds i dg,
18.00 i 20.30. Dv, dl, dm, dc i dj,
18.00 i 20.00.
• La vida de los demás. 19.45.
• Una joven prometedora. 22.30.
• El olvido que seremos. Ds i dg,
22.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.45.
• Perifèria. Dv, 20.15.
• El padre. Dv, dl, dm, dc i dj,
18.00.
• Mandíbulas (preestrena). Dm,
20.15.
• El amor de Swan. Dj, 20.15.

Teatre
Teatreneu. Terol, 26. Tel.
932 853 712.
• Improshow. Dv i ds, 19.00 i
21.00. Dg, 19.30.

• Ramón LSD, canallas y princesas. 20.00.
• Helarte de amar. Dv (2/07),
21.30.

• [DES] Encuentros. Dv, 21.30.
• Magno, el mentalista. Dg,
20.30.

• Agència matrimonial 7
d'amor. Ds, 19.15. Dg, 19.00.
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Santi Carcasona
músic

"Verge Santa és un projecte
temperadament mamarratxo"
ques amb cada una de les lletres. Per exemple amb la A, és
la història d’un atracament. Està tenint molt bona acollida,
tant les cançons com els vídeoclips.
Vídeoclips?
Sí. Tot i que alguns encara no estan publicats. Amb en Pau
Rull, n’he fet un d’animació per la cançó Polvos de talk. O per
A amb l’Àlex Santaló, hem fet un còmic, on es creen els personatges alhora que la cançó.

El músic, en un terrat de la plaça Rovira. Foto: Silvia Manzanera

I ara a promocionar Verge Santa?
Treballo molt fora de la indústria i dels corrents, del mainstream. Realment costa molt trobar espais a mitjans i fer concerts, però estic tranquil i satisfet amb la feina que estic fent,
ja que és sincera, propera i efectiva. Està donant molt bon resultat, malgrat el panorama.

Santi Carcasona és músic
professional des del 1998. La seva
trajectòria és àmplia i inclou
diferents facetes: com a baterista,
divulgador o facilitador de Drum
Circles i dinàmiques musicals
col·lectives. Ha estat compositor,
cantant i líder de Pësh. Ara acaba
d'impulsar Verge Santa en català.

Fantàstic. Ets un músic diferent?
Em sento diferent perquè sóc poc acadèmic. He estat autodidacta molt de temps. Vaig fer tres anys d'ESMUC, però ho
vaig deixar. Per a tot el què són dinàmiques de facilitació de
drum circles i boomwakers, he anat a EUA a conèixer la gent
que ho feia i aprendre tècniques.

Clara Darder

L'emoció què és?
El motor de la vida. L'espurna que fa que les coses passin.
M’emociona veure qualsevol persona estimada com progressa. Escoltar un bon concert, un quadre o un ediﬁci. També
un pa amb tomàquet amb ou ferrat, a mi m'ha passat.

Com decideixes ser cantant?
No sé si ho he decidit. La música ha anat apareixent a la
meva vida i li he anat fent cas al que m’ha anat succeint. A
vegades estirant jo el ﬁl, i a vegades el ﬁl m’ha estirat a mi.
Parlem de Pësh?
Amb Pësh he fet dos discs i un EP en anglès perquè és la música que he mamat, però ja es un projecte tancat. N’estic orgullós i agraït, d’aquesta etapa.
I canvies al català?
I apareix Verge Santa, que és un projecte temperadament
gamberro, mamarratxo o poca-solta, m'ha vingut així. No
volia explicar coses concretes, sinó fer música i utilitzar la
riquesa de la nostra llengua catalana. Primer vaig fer les lletres i després la música. He fet cinc cançons mono-vocàli-

Boomwakers: orquestra de colors, sons, notes i treball en
comú a OT?
OT és un producte de tele, hi he anat tres cops a fer
Masterclasses i han estat bones experiències. Faig dinàmiques partint d’un punt molt primitiu de la música. Segons
les necessitats primàries de Maslow, la música és molt important per saber que pertanyem a un grup.

I si algú diu "no tinc ritme"?
Tothom en té, de ritme. El que no te és control del ritme. Una
persona sense ritme no podria respirar. Caminar o parlar ja
és un ritme. En algunes de les dinàmiques que faig comencem respirant junts i per tant fem un ritme.
Sentir-se el cor és important?
Escoltar-se el cor i el ritme interior és important; efectivament és una bona manera d’introduir-se en dinàmiques que
tenen el ritme com a fonament. La música està present en
tots els aspectes de la vida.
Necessitem la música per viure?
La necessito per guanyar-me la vida però també per viure-hi.
El primer que faig quan m'aixeco és posar música. Escoltarla és important, però també escoltar-se per saber qui ets.

•

La torratxa

Virus
Valentina Baratti

L

a passada setmana em van 'hackejar' el compte de Facebook i de cop i
volta desenes d'amics i coneguts van
començar a escriure'm. Les ﬁnestres
del xat del mòbil s'obrien una rere l'altra. El missatge del virus deia: Ets tu?
I un enllaç a sota convidava el destinatari amb somrients emoticones. Tots
els meus contactes han rebut aquest
missatge. Els menys acostumats amb
aquest tipus de virus em preguntaven
curiosos què li havia enviat, quina foto
o vídeo sortiria de l'enllaç. Molts es van
decebre un cop entès que no havia estat
jo, sinó un parany informàtic. El millor
de tot això ha estat tenir notícies de persones amb les quals porto anys sense
parlar. I malgrat tot hi són, en els meus
amics de Facebook.
Aquests 28 mesos han estat d'allò
més aïllats del que molts de nosaltres
haguem experimentat mai. No sé qui-

Ara intento prendre'm
amb menys lleugeresa
el temps dels altres i
valorar les trobades
nes seran les seqüeles de tot això, el que
sí sé és que ara intento prendre amb
menys lleugeresa el temps dels altres,
valorar les trobades, les trucades amb
les persones que estimo. Deixar-me sorprendre per les històries que m'expliquen i escoltar-les de veritat. Si alguna
cosa crec haver après, ha estat apreciar la qualitat humana dels que m'envolten, no donar res per fet. I ara que porto tants mesos lluny de la meva llar, em
pregunto si el meu carrer segueix igual
que quan el vaig deixar, si el cafè de sota
té encara aquells entrepans de pernil
serrà que tant m'agradaven. Si el meu
lloc encara segueix allà o també jo me
n'aniré convertint en un contacte llunyà
amb el qual parlar gràcies a un virus informàtic.
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