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El nou bloc per a reallotjats
de Vallcarca i la plaça Mons,
ﬁtes primeres del nou curs
Baixada de la Glòria ja fa cales per a la reforma de les escales mecàniques
i s'ultimen detalls dels entorns de les escoles Sagarra i Turó del Cargol

Albert Balanzà
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l calendari d'obra pública per a Gràcia en aquest
nou curs 2021-2022 deixa encara en un segon terme
les grans reformes de l'Abaceria i de Pi i Margall
que, com va apuntar el regidor, Eloi Badia, en una
entrevista abans de l'estiu en aquest setmanari,
s'engegaran i no acabaran en aquest mandat -això és,
abans del maig de 2023. Però hi ha dues primeres ﬁtes de
nivell gens menyspreable i llargament esperades: d'una
banda, el nou bloc per a reallotjats del pla Vallcarca, tretze anys després que s'actives el primer bloc a la mateixa
avinguda principal, i d'altra banda, la reforma de la plaça
Mons, just a la sortida del pont en direcció al barri del Coll
i que deixarà de ser una rotonda en favor d'un carrer de
pas més paciﬁcat i amb més espai per a vianants. La primera obra té previst tallar la cinta a l'octubre i la segona
arrencarà a ﬁnals de setembre i té una durada prevista de
quatre mesos. A aquestes previsions, i de tall més especíﬁc,

Hi ha accions de paciﬁcació
en carrers com La Granja,
Balcells i Rambla Mercedes
l'estiu ha deixat quasi enllestides les actuacions del programa Protegim Escoles al Turó del Cargol (només hi falten unes jardineres) i al Sagarra (una llosa de la Ronda ha
endarrerit la ﬁnalització) i totalment acabats els canvis a
Vedruna, Teresianes i Sadako, sobretot referents a voreres.
El calendari, sempre imprevisible i inexacte, almenys ha
posat en marxa el cronòmetre a Baixada de la Glòria amb
les cales prèvies a l'actuació en tres dels trams de la reforma
de les escales mecàniques i de l'accés més costerut al Park
Güell. També s'actua en carrers com La Granja, Balcells i
Rambla Mercedes, amb mesures de paciﬁcació que en l'últim cas elimina places d'aparcament. Pàgina 3

El bloc per a reallotjats, entrant per República Argentina . Foto: A.G.P.
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ERC vol avaluar
la Festa Major i
es torna a reunir
amb les places
El grup municipal
d'Esquerra ha demanat
que es reuneixi la
comissió de seguretat
del districte per avaluar
el dispositiu de Festa
Major i també s'ha reunit
aquest dimarts amb la
Plataforma Places de
Gràcia per consensuar
una proposta per a la
comissió de Presidència
de ciutat de la setmana
que ve. La plataforma
s'ha mostrat molt
crítica amb les dades del
dispositiu de Festa Major.
"Heu sansionat per actes
incívics només a un 2,6%
del total de desallotjats",
apuntaven al govern
municipal els portaveus
de Plaça Revolució.

Estrena de la placa
a Francisca Rius,
dibuixant i docent,
a Milà i Fontanals
Foto: cedida

Família, veïns i entitats
han estrenat aquest agost
la placa de reconeixement
a la dibuixant i docent
Francisca Rius a la casa
on va viure, a Milà i
Fontanals 29. Al marge de
la seva activitat a Belles
Arts, la placa li reconeix
el dietari que va escriure
sobre la Guerra Civil.

Política
Tres Lliris es blinda amb
entitats i veïns a deu dies
d'expirar el contracte de
cessió amb el Districte
L'Ajuntament, que insisteix en la llicència i vol "seguir parlant",
acorda amb el casal la suspensió de multes per valor de 20.000 €

Albert Balanzà
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l 21 de setembre és el dia
assenyalat, el dia que venç
el contracte de cessió d'ús
al Casal Tres Lliris per un
període de quatre anys
de l'antiga comissaria del Cos
Nacional de Policia que es va quedar el Patronat Municipal de l'Habitatge. Una mica lluny queda aquell
anunci de l'Ajuntament a bombo i
plateret de l'abril de 2017 amb el titular Vila de Gràcia guanya un nou
espai per a gent jove. I més a prop
hi ha el novembre de 2020, quan
el Districte i l'associació Joves de
Gràcia es van embrancar en un clima hostil per una llicència d'activitats que els uns veuen com a "necessària" i els altres subratllen que
"mai no s'havia exigit abans".
Ja fa deu mesos, doncs, que uns i
altres mantenen un estira-i-arronsa amb recursos administratius pel
mig que només han fet que encaminar el conﬂicte cap a una resolució in extremis i que fa que s'arribi
a aquests últims dies amb els joves
posant pressió a l'Ajuntament en
una última campanya de pintades
de blau a espais emblemàtics i amb
vídeos a les xarxes que recullen el
suport de personalitats com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart;
la guionista Anna Manso, el Club
Esportiu Europa i altres veïns.

La Diada local
defensarà la
supervivència
de les entitats
L'esquerra independentista encapçala
l'acte més polític a la plaça del Diamant
amb el diputat de la CUP Carles Riera

Acció de la campanya Tot blau a la plaça Virreina. Foto: Joanna Chichelnitzky

Moviments en el conﬂicte dels
esplais. Després de 374 dies sense
local i d'haver fet sentir la seva veu
amb pancartes durant el pregó, els
esplais Matinada i Espurna poden
entrar en una nova fase de resolució
si fructiﬁquen els contactes que
aquesta setmana han mantingut el
Districte i l'Espai Jove La Fontana,
una opció de conveni que es va
explorar abans que s'oferís un
local que els joves van rebutjar.

"No sabem si vindran el dia 22 a
la porta del casal però tenim clar
que el casal es queda al barri",
apunten fonts del Casal Tres Lliris.
La negociació, en tot cas, no s'ha
aturat en aquests últims mesos i
que per part de l'Ajuntament hi
ha la voluntat de "seguir parlant".
L'últim capítol de les converses es
va registrar després de Sant Joan
quan les dues parts es van trobar
per abordar la suspensió de tres
multes per valor de 20.000 euros
que el Casal Tres Lliris va rebre
"per mantenir l'activitat política
durant la pandèmia".
La llicència segueix sent la pedra de toc sobre la qual Tres Lliris
i Ajuntament no es posen d'acord,
però per farcir el gall hi ha altres
punts a sobre de la taula per als
contactes que tothom admet que
es produiran en els propers dies:
l'Ajuntament subratlla "el respecte per al veïnat de l'entorn",
cosa que ha motivat al cap i a la
ﬁ l'acció per les denúncies de residents a ﬁscalia, i Tres Lliris insisteix que més enllà del debat de
la llicència hi ha un camí que vol
recórrer perquè es reconegui el
model d'autogestió, que hi hagi
un descens de la pressió policial
i que s'atenuin les diﬁcultats per
aconseguir els permisos d'activitats, que és en deﬁnitiva una de
les raons de dinamització de l'espai per part dels joves.

•
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a Diada Nacional a Gràcia
se centrarà enguany en les
conseqüències de la pandèmia per al teixit associatiu
local en tant que eix vertebrador de les llibertats individuals i col·lectives i vehicularà en clau
de mirada endavant l'acte central
d'aquest divendres 10 (19.00h) a la
Biblioteca Jaume Fuster i al limítrof monument a Pompeu Fabra.
L'estructura de l'acte, organitzat pel grup d'entitats històriques
G6 i que comptarà com a ﬁla zero
amb el president del districte,
Ferran Mascarell, i representants
dels partits amb representació a
Gràcia (excepte C's), seguirà la línia dels últims anys amb un seguit
d'intervencions en lloc del manifest que s'havia fet ﬁns al 2017. En
aquesta ocasió, una representació

L'ofrena ﬂoral a Pompeu Fabra, a Lesseps, a la Diada 2020. Foto: JuntsxCat Gràcia

extensa d'entitats de la cultura popular, del comerç, de la solidaritat, de l'esport i dels mitjans de
comunicació -entre les quals, l'Associació Cultural L'Independent
de Gràcia- prendran la paraula. A posteriori, al monument a
Pompeu Fabra es farà l'ofrena

i es cantaran els Segadors. A la
mateixa hora però a la plaça del
Diamant, l'esquerra independentista (Arran, CUP, Endavant i La
Barraqueta) faran un acte polític
amb el diputat de la CUP Carles
Riera com a principal orador i el
monòleg de Marc Sarrats.

•
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El bloc per a reallotjats
de Vallcarca i la plaça
Mons, ﬁtes primeres
del nou curs 2021-2022
S'activen les cales de Baixada de la Glòria per fer el projecte
executiu de la reforma de les velles escales mecàniques

Albert Balanzà
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allcarca i el Coll seran
amb el nou bloc de reallotjats i la plaça Mons els
barris on primer es tallaran cintes d'obra pública
aquest curs 2021-2022 a Gràcia en
un any de certa recuperació però
d'incertesa encara respecte a grans
moviments com l'Abaceria o Pi i
Margall, que engegaran la reforma en tot cas a abans que s'acabi
aquest mandat, tal com ha pronosticat l'Ajuntament.
El segon bloc per a reallotjats del
pla Vallcarca, a l'avinguda Vallcarca
95, una promoció de 14 habitatges
que també té entrada per República
Argentina, ja està quasi enllestit per
estrenar-se a l'octubre i acompanyarà 13 anys després al que va ser
primer bloc a la mateixa avinguda, als números 99-101. Aquest segon bloc es va treure a concurs per
primera vegada l’any 2010 i havia
patit des d’aleshores múltiples entrebancs i modiﬁcacions -l’última
ja sobre el projecte executiu l’any
2017. El darrer canvi va permetre
obrir un espai per a aparcament de
bicicletes, substituir un habitatge
en planta baixa per un local a peu
de carrer i optimitzar una planta
soterrània amb espai per a trasters.
La plaça Mons, per la seva banda, activarà a ﬁnals de setembre la
transformació de la característica

La plaça Mons, a Vallcarca, pendent de reforma. Foto: À.G.P.

Torna Obrim Carrers i Juguem
a les Places. Al marge del
calendari urbanístic, l'activitat
social torna a les places i carrers
amb el tancament al trànsit de
nou del carrer Gran en cap de
setmana i Travessera de Gràcia
només dissabtes. També des del
passat divendres ha tornat l'oferta
setmanal alterna de quiosc de jocs
a Sol i futbol botons a Diamant.

minirotonda en espai de pas paciciﬁcat amb voreres amples i la nova
imatge serà una realitat en un termini de quatre mesos.
Menys visible ha estat l'aprovació de les cales de tres trams de les
escales mecàniques de la Baixada
de la Glòria, treball previ vinculat
a la redacció del projecte executiu.
La reforma, sobre la qual a la primavera es va completar un procés
participatiu, és una històrica reivindicació veïnal per al canvi de
les primeres escales d'aquest tipus
a l'aire lliure, que es van inaugurar el 1987 i que en els últims anys
han registrat avaries constants ﬁns
al punt que ja no hi havia peces de
substitució.
Entre l'estiu i l'inici de curs també s'han enllestit les obres dels entorns de les escoles Sadako (ampliació de xamfrans però no un
mirall i unes tanques en una sortida secundària que s'havien demanat), Vedruna (ampliació de l'espai
de desencotxament d'autocars),
Teresianes (més voreres), Turó
del Cargol (voreres i passos; falten
unes jardineres) i Sagarra, que ha
patit un retard per una llosa de la
Ronda en un espai no previst i que
ha obligat a encarregar unes vorades més primes. Finalment també
s'ha actuat en paciﬁcacions de carrers com La Granja (plataforma
única), Rambla Mercedes (més vorera traient aparcament) i Balcells
(cales prèvies).
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El Pere Virgili
avalua la demència
i la discapacitat
amb voluntaris
Foto: À.G.P.

El Parc Sanitari Pere
Virgili ha engegat un
procés de recerca de
voluntaris per a un
programa d'estudi de la
demència i la discapacitat,
especialment en persones
amb fragilitat, per
mesurar l'impacte de
l'exercici terapèutic en
la millora de la condició
física i cognitiva. El
perﬁl que es busca ha
de tenir 65 anys o més,
no practicar exercici
físic de forma habitual,
experimentar una lleu
pèrdua de memòria i
caminar lentament. Els
aspirants es distribuiran
en un grup d'intervenció
i en un altre grup de
control amb exercicis al
centre hospitalari i a casa.

Trobada d'entitats
i jocs, l'aportació
de Penitents a les
festes de Teixonera
Les festes de TeixoneraMas Falcó-Penitents tindrà
com a actes destacats, de
l'11 al 19 de setembre, la
renovació del mural de
Roc Blackblock i el pregó
del ginecòleg Francesc
Carmona. La part de
Gràcia de l'organització hi
col·labora amb els jocs de
plaça del dia 17 i la trobada
d'entitats del dia 18 a la
plaça de la Vall d'Hebron.

Més palmeres al Park Güell després de la plaga
Parcs i Jardins torna a plantar exemplars de Phoenix Caraniensis, que s'havien reduït per l'escarabat morrut des del 2012
A. B.

N

ou anys després de detectar-se al Park Güell
el primer cas inevitable d'una palmera morta per la plaga de l'escabarat morrut i quan no s'havien
pogut replantar exemplars en els
últims anys, Parcs i Jardins ha
començat a redreçar el rumb de
la replantació d'exemplars de
Phoenix Caraniensis, les característiques palmeres del passeig central del recinte.

Les palmeres al camí principal del Park Güell, a tocar de la plaça Natura. Foto: À.G.P.

Tal com s'explica en l'últim butlletí de la secretaria del Park Güell,
un equip ha atreballat aquest juliol en la plantació de cinc exemplars per substituir els que havia
acabat afectant la plaga de l'escarabat morrut. "Durant els últims anys aquest insecte ha anat
danyant considerablement la salutd'algunes de les palmeres del
passeig principal del Park Güell, i
ﬁns aquest any no s'havien pogut
reemplaçar", apunta l'escrit.
Parcs i Jardins assumeix que
aquest tipus de palmeres que hi ha
al recinte gaudinià ja no es planten

a la ciutat per l'alta afectació encara vigent del morrut, "però la plantació d'una altra espècie de palmera desvirtuaria totalment l'obra
que Antoni Gaudí va projectar". El
butlletí reforça aquest raonament
amb una imatge original de 1917
amb les Phoenix Caraniensis com
a espècie original durant la construcció del parc. "És necessària la
seva conservació", conclou.
L'any 2011 ja es va detectar al
Park Güell el primer cas de palmera afectada, i es va poder salvar. A Barcelona el fenomen va datar l'inici l'any 2006.

•
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La taula de la gent
gran de la Salut,
pregoneres de
la Festa Major
Foto: Cedida

El casalot Kasa Nostra de
Vallcarca dóna pas a una
promoció de pisos amb
dúplexs per 600.000 euros
La promoció de l'OAB de Carles Ferrater a Maignon amb Mare de Déu del Coll es
reformula amb una nova obra amb els 11 habitatges que assumeix la constructora Certis

Angie Caicedo i Anna
Sabadell (foto), membres
de la taula de gent gran
de la Salut, vinculada al
projecte Radars, seran
aquest divendres (18.30h)
a la Font del Carbó les
encarregades de fer el
pregó que engegarà els
actes de la Festa Major.
La programació, que es
desplega ﬁns al dia 19,
té com a actes centrals
la cercavila del dia 17 a
Verdi/Schönberg (18h), la
festa jove el mateix dia al
casal La Miranda (19h) i
la ruta històrica, literària
i comunitària del dissabte
18 amb inici al Mercat de
Lesseps (10.30h).

Arrenca a la Violeta
la matriculació a
l'Aula Universitària
de Gràcia 2021-2022
L'Aula Universitària de
Gràcia arrenca al centre
de cultura La Violeta
des de dilluns 13 i ﬁns
dijous 16 (horari de 10.00
a 12.00h) el període de
matriculació del nou curs,
que enguany comptarà
amb 18 sessions a un
preu total de 50 euros.
La primera conferència
tindrà lloc el 5 d'octubre
amb el títol La música
popular es vesteix de frac
i a càrrec del professor
d'Humanitats Marc Pepiol.

A. B.

L

'enderroc del casalot del
carrer Repartidor 24, on en
última instància hi havia
hagut l'anomenada Kasa
Nostra, va començar l'estiu
de 2018 i el solar net i assegurat
amb tanques encara es pot veure
pujant per Baixada de la Glòria.
Però l'impacte no és el solar sinó
la imatge virtual que s'ha començat a difondre per les plataformes
digitals de promoció immobiliària, i sobretot els preus, que arriben a 600.000 euros per als dúplexs que s'hi aixecaran.
Aquesta serà la nova imatge
en aquesta banda del barri de
Vallcarca, a segona línia desde
l'avinguda i cap al Park Güell, seguint un procés que ja es va engegar al mateix carrer Repartidor
amb una altra promoció i que, pel
que fa a casalots enderrocats, representa una continuïtat amb les
actuacions que s'han fet a Gràcia,
per exemple, a Balcells 26.
La promoció de Baixada de la
Glòria 31 ha hagut de tirar d'imaginació per superar el fort desnivell que hi ha al carrer i ubicarà
els dúplexs als baixos de l'ediﬁci,
inclou aparcaments que s'eleven
als 32.000 euros i només té dues
plantes superiors en una ﬁnca per
a una desena de veïns. Els textos
que acompanyen la promoció
no s'obliden de recalcar la proximitat del Park Güell, el solàrium amb vistes a Barcelona i els
detalls numèrics: vuit habitatges
totals, 12 aparcaments per a cotxe, quatre per a moto, 15 trasters
i 164 metres quadrats per al pis
més espaiós.

Imatge virtual de la promoció de Baixada de la Glòria 31, on abans hi havia el casalot okupat. Foto: Cedida

Més piscines i luxe al carrer
Josep Torres. L'esclat del
superluxe, amb pisos per sobre
del milió d'euros, que ha tingut
com a top a Gràcia als pisos de
Can Dimoni (Josep Torres 20),
ben aviat tindrà acompanyant
de nivell al número 17, amb una
promoció d'onze unitats amb
jardí i piscina privada per als
baixos, àtics amb terrassa i piscina
privada i "dos luxosos àtics"
més amb terrassa independent.
L'espai, antigament una nau
industrial, es completarà amb 11
trasters i 17 places d'aparcament.

Ben a prop d'allà i havent-se
presentat ara fa dos anys sota les
credencials de l'OAB de Carles
Ferrater i amb una primera comercialització a màxims de 630.000
euros, la promoció immobiliària
de Mare de Déu del Coll 10 amb
Maignon ha registrat en aquest ﬁnal d'estiu els primers moviments
d'obres un cop s'han fet fora els assentaments que hi havia des de fa
uns mesos. El moviment correspon a un nou projecte, amb el mateix nombre d'11 habitatges però
amb una concessió nova adjudicada aquest agost a la constructora
Certis. Els veïns, que segueixen de
prop aquesta obra i de Maignon
20 -i entremig el conﬂicte del cas
Francisco al carrer Maignon 6-,
s'han queixat en repetides ocasions de les altures de construcció
permeses pel Pla General quan
l'Ajuntament està desafectant la
majoria d'enretirades de ﬁnques
que es preveien.

•
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Can Carol fa memòria
amb una expo del passat
rural a la reconstrucció
Vallcarca talla la cinta oﬁcialment del casal de barri obert
des del gener amb un homenatge al patrimoni supervivent

Albert Balanzà

E

ncara amb el ressò de la Festa
Major que s'ha viscut aquests
primers dies de setembre,
Vallcarca es prepara per celebrar
la setmana que ve la festa d'inauguració oficial de Can Carol que
no va poder fer per la crisi sanitària quan el nou casal va obrir portes el passat gener. L'acte central
és l'exposició Can Carol, un casal
de Vallcarca, que repassa la memòria històrica al voltant del nou
equipament en una explicació que
es desplega en quatre capítols: la
Vallcarca rural, la Vallcarca urbana, l'urbanicidi i la reconstrucció.
L'Observatori de Vallcarca, després de projectes com Bruguera
Obrera o els cromos de Vallcarca,
s'ha encarregat de la mostra, que
es podrà veure el dissabte 17 amb
visites guiades entre 18.00 i 20.00
hores [inscripcions: cancarolvallcarca.cat] o per compte propi durant tot el trimestre. "L'exposició
parla de la història de Vallcarca a
partir del testimoni supervivent
de Can Carol i emfasitza la importància del patrimoni del barri, el
material però sobretot l'humà",
apunten des de l'Observatori. La
concreció de la mostra es fa sobre
deu plafons i infograﬁes inèdites i
és el fruit dels deu anys d'activitat
de l'entitat.

Concert a Can Carol per la Festa Major de Vallcarca, dissabte passat. Foto: À.G.P.

La festa es
completa els dies
17 i 18 amb un
mercadet, concerts
i activitats infantils

La festa d'inauguració es completarà l'endemà diumenge 18 amb
una matinal infantil amb un mercadet de material escolar -ajornat
al juliol- i contacontes, un dinar
popular amenitzat pel Cacique
de VKK, una tarda vespre amb el
tango i les milongues de Lupe, el
funk-soul dels Prismàtiks i la música tradicional cubana d'Ashé i
un sopar ﬁnal amb punxadiscos a
l'acabar.

•
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Festa Major 2021,
imatges d'esperança
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La incertesa viscuda les setmanes prèvies a la celebració de la Festa Major d'enguany van posar més tensió
sobre un esdeveniment que ja venia de passar un any difícil, com tota la cultura popular, però que no havia
deixat de treballar per fer realitat una setmana de festa, treball col·lectiu i participació veïnal. S'ha repetit
la fórmula de l'aforament limitat, s'han estrenat dos nous espais, les entitats de cultura popular de Gràcia
han tornat al carrer i els festers han fet, com sempre, el que millor saben fer: demostrar que l'esperit de
la Festa Major de Gràcia, els guarniments, tenen el futur assegurat. Fotograﬁes: JM Contel i A. Balanzà

Foto: Albert Balanzà

Foto: Cedida

A dalt i a l'esquerra: pilar dels Castellers de la Vila de Gràcia al carrer
Llibertat celebrant els seus 150 anys. Jordi Cuixart, abans de fer el
pregó al balcó de la plaça de la Vila. I l'Àliga de Gràcia. Al centre: Lola
Capdevila a l'homenatge a Jordi Fàbregas. Escenari de l'espai de Pi i
Margall i festes alternatives a plaça Raspall. A sota: darrers retocs al
sostre de Lluís Vives, detall de Joan Blanques de Baix de Tot, veïnes
enllestint el guarnit de Fraternitat de Baix, i treballant al carrer els
guarniments de Progrés, Tordera i plaça Rovira.
Foto: AB

Foto: AB
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Breus

La Matagalls
Montserrat,
ratiﬁcada pel
Consell de l'Esport
Cedida

Després de la ratiﬁcació
del Consell General
de l'Esport, el Club
Excursionista de Gràcia
ho té tot a punt per
celebrar la travessa
Matagalls-Montserrat,
que es disputarà els dies
18 i 19 de setembre. Les
normes sanitàries han
deixat de limitar les
activitats nocturnes, i des
de l'entitat de muntanya ja
apuntaven a una resposta
positiva. 1.500 atletes
participaran en aquesta
cursa, un nombre reduït
a la meitat respecte a
l'edició del 2019 per les
restriccions de la covid.

Torna el Torneig
Vila de Gràcia
de bàsquet amb
tres escenaris
El Torneig Vila de Gràcia
de bàsquet, suspès l'any
passat per la pandèmia
i amb la darrera edició
celebrada el 2019 després
d'onze anys d'interrupció,
tornarà a disputar-se
aquest mes de setembre
en tres pistes: Comellas,
Lluïsos i Coll. Equips
sèniors de diferents clubs
graciencs participaran
en aquesta edició, que
començarà el 17/09 i
s'allargarà ﬁns al 19/09.

Esports
Picabaralla entre
Marcet i Barcino pel
traspàs en la gestió
del camp de l'Àliga
Queixes de la gestora nova pels entrebancs de l'entitat
sortint, que critica els canvis d'horaris a la instal·lació

Àlex Gutiérrez Pascual

L'adjudicatària de
l'equipament pacta
amb l'Europa
un 62% d'hores
d'entrenament

A

a l'entrada del camp municipal de futbol de l'Àliga, que a principis d'agost
va començar a gestionar
la PB Barcino, encara hi
ha penjada la placa de la Fundació
Marcet, antecessora del club esportiu. Una imatge de la situació
actual d'impàs a l'equipament de
la plaça Alfonso Comín, marcat
per la picabaralla entre les dues
entitats. Més d'un mes després
de la signatura del nou contracte, Barcino ha mostrat malestar
pel traspàs amb l'anterior gestora. "No puc parlar bé. És una presa
de pèl", lamenta Tomàs Desembre,
president de la Penya Barcelonista
Barcino. Desembre es queixa que
ha hagut de reclama a Marcet les
factures d'aigua, llum i gas per poder fer efectiu el canvi de titularitat de serveis. "Hem enviat més
de deu correus electrònics i hem
fet multitud de trucades", explica
Desembre. "No hi ha co·laboració,
cap ni una", aﬁrma.
En canvi, la Fundació Marcet assegura que aquest traspàs ha estat
"correcte i cordial", però qüestiona els canvis d'horaris que ha introduït Barcino en la nova gestió.
"La rapidesa i la unilateralitat que
han caracteritzat aquesta transició han acabat creant diversos problemes amb els usuaris de la installació, que s'han vist sorpresos pel

El camp de l'Àliga, amb la gespa renovada, diumenge passat. Foto: À.G.P.

Malestar als clubs de bàsquet per
les hores a Comellas. L'assignació
d'horaris d'entrenament al pavelló
Josep Comellas, que ha generat
malestar a Lluïsos i Claret per
la reducció d'hores, serà una
qüestió polèmica a tractar en
el proper consell rector de la
instal·lació del carrer Neptú,
dimarts 14 (18:30). La gestora,
l'AEE Institut Montserrat manté
que l'adjudicació s'ha fet seguint
"criteris i objectius" de la licitació.

canvi sobtat", apunta l'entitat en
una comunicació a les preguntes
d'aquest setmanari.
Aquest intercanvi de retrets
contrasta amb les relacions que la
nova gestora ha mantingut amb
el CE Europa, usuari preferent del
camp, perquè l'entitat escapulada disposi de més hores d'entrenament. L'Europa ha aparcat de
moment les dures crítiques per
l'adjudicació (vegeu núm. 855) i
ha acordat amb Barcino ﬁxar en
un 62% el nombre d'hores destinades als entrenaments, el mateix que la temporada passada, segons assenyala el club escapulat.
"En voldríem més però entenem
les condicions", afirma el president de l'Europa, Víctor Martínez.
L'entitat europeista es tornarà a
reunir amb Barcino dilluns 13 per
ratiﬁcar aquesta qüestió.
La resta d'hores, segons indica
la PB Barcino, es destinen a usuaris com Huracán Barcelona o Can
Clota. Precisament el consell rector del camp de l'Àliga es va reunir
aquest dijous.

•

Arrencada positiva de l'Europa masculí a
Terol (2-2) en el debut a la Segona RFEF
L'equip gracienc s'estrena diumenge al Nou Sardenya (12h) contra
el CD Ebro amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria local
Albert Benet

L

'Europa masculí va debutar a la Segona RFEF aconseguint un punt meritori
al camp d’un CD Terol que
va igualar els gols de Sergi
Pastells (20') i David Jiménez
(26'). El quadre que dirigeix David
Vilajoana va fer una bona primera
part i es va avançar 0-2 abans de la
primera mitja hora. Després de la

represa, però, els visitants van palesar el seu cansament físic i van
anar reculant les seves posicions
cedint el control del joc als aragonesos. Això fa propiciar la igualada local amb dos gols de Borja
Romero (67' i 83').
L'entrenador escapulat va donar per bo el punt a l'estadi de
Pinilla, tot i que va prendre nota
de les errades comeses en el segon
període. El rival d’aquesta setmana és el CD Ebro, un conjunt sò-

lid i experimentat que diumenge
passat va derrotar el Badalona (20). La competició lliguera del mes
de setembre per al primer equip
masculí de l'Europa es completarà amb la visita al camp del Lleida
Esportiu (19/09) i l'encontre a
Gràcia contra l'Espanyol B (26/09).
El femení inicia la lliga golejant.
L’Europa femení, per la seva banda, va debutar amb una victòria
contra el Pardinyes (0-5) amb tres

El davanter escapulat Jordi Cano, en una acció a l'estadi Pinilla. Foto: Àngel Garreta

gols de Peque, un de Pili Porta i un
altre de Codi. L’entrenador Joan
Bacardit rebrà diumenge al Nou
Sardenya (7 de la tarda) el seu exe-

quip, l’Espanyol B, en un derbi que
es preveu intens. Les escapulades
tancaran el setembre amb una visita al Fontsanta-Fatjó (19/09).

•

Esports
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el repor

Breus

La connexió gracienca de l'or
olímpic d'Anna Kiesenhofer

València i Barcino
s'enduen el Trofeu
Joan Compta de
tennis a la Salut
Cedida

Guanyadora de la prova de ciclisme en ruta als Jocs de Tòquio 2020,
l'austríaca va ser sòcia activa del Club Ciclista Gràcia el 2014

À. Gutiérrez Pascual

La corredora
manté contacte
amb l'entitat
des de Lausana

E

ns va fer molta il·lusió
quan la vam veure guanyar". Luis Andrés és delegat esportiu i vicepresident del Club Ciclista
Gràcia (CCG) i va celebrar com
molts altres membres de l'entitat la victòria de la corredora austríaca Anna Kiesenhofer
(Viena, 1991) a la prova de ciclisme en ruta dels Jocs Olímpics
de Tòquio, el 25 de juliol passat.
L'escapada èpica que va acabar
amb l'or porta una part de segell
gracienc, a més d'Arenys de Mar,
on va viure i participar amb la selecció de Catalunya en diverses
competicions. Durant l'estada al
país va completar el doctorat en
Matemàtiques a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
Abans de formar part del conjunt Ataraxia Costa Brava de Sant
Feliu de Guíxols, fer el salt pro-

Kiesenhofer, a la marxa Minera de Berga, amb el maillot del CCG. Foto: Cedida

fessional a l'equip Lotto i abandonar temporalment el ciclisme el
2018, Kiesenhofer també va forjar aquesta trajectòria en el món
de les dues rodes a les marxes cicloturistes i les activitats durant
l'any 2014 com a sòcia del CCG.
La ciclista austríaca va deixar
tan bona emprempta a l'entitat

del carrer Francisco Giner que
manté contacte amb membres
del club a través de les xarxes socials des de Lausana, a Suïssa, on
resideix actualment. L'or olímpic
va fer decidir al CCG d'enviar un
missatge de felicitació en què li
recordaven el seu pas per Gràcia.
"Segur que vas notar l'alè i l'ànim

als últims quilòmetres de la cursa dels socis i sòcies del club que
seguien la teva cursa per la televisió", expliquen en aquest text
emotiu. "Estem molt orgullosos
que escollissis el nostre club al teu
pas per la ciutat i que participessis a les nostres sortides, activitats
i lluïssis el nostre maillot per les
carreteres", també assenyalen.
Luis Andrés recorda especialment la participació de Kiesenhofer a la crono d'Olorda i la
marxa Minera de Berga. De la cinta de la medalla d'or, amb els colors olímpics, el blau i el vermell
són del pas de l'austríaca pel Club
Ciclista Gràcia.

•

El CT València, en
categoria masculina, i el
CT Barcino, en femenina
(foto), van ser els
campions del Trofeu Joan
Compta de tennis, que va
tornar a organitzar el Club
Tennis La Salut després
de la cancel·lació de l'any
passat. La 49a edició del
campionat d'Espanya
Mapfre de Tennis infantil
per equips va comptar
amb la participació de
55 formacions. València,
que es va imposar al RCT
Barcelona, i Barcino,
que va eliminar el CT
Montuïri, van revalidar el
títol aconseguit el 2019 a
les ﬁnals celebrades el 14
d'agost passat.

Opinió
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Cartes al director
Festes de mal record

Editorial

Tres festes irreconciliables?

L

es estadístiques no fallen però també és cert allò que diuen que el paper
tot ho aguanta: la Festa Major de Gràcia és un calidoscopi de models
festius que conﬂueixen en set dies d'agost amb tots els focus informatius apuntant cap a la plaça de la Vila i l'entorn guarnit del nucli històric de
l'antic municipi independent, i en aquest calidoscopi el moviment majoritari i massiu de visitants es produeix entre les sis i les vuit del vespre i té com
a principal activitat el passeig tranquil pels carrers. Dit això: en aquesta
conﬂuència de models festius i hi ha almenys tres dinàmiques que gairebé
ni es barregen i que en aquesta edició passada s'han manifestat de manera més accentuada per la voluntat de cadascun d'ells d'aﬁrmar-se després
de l'aturada traumàtica del 2020. Un és el model dels festers organitzats, en
programes oﬁcials o alternatius, que treballen tot l'any per sotmetre's a una
prova d'estrés mai suﬁcientment compensada; l'altre és el model de l'usuari de la festa, una part del qual se sent atret per la base popular i incontrolable d'una proposta que s'ha alimentat almenys des dels anys 90 ﬁns i tot des
de les institucions en clau de turisme de borratxera i gresca desenfrenada;
encara n'hi ha un tercer, alié a aquests dos anteriors però prou coneixedor
de l'acció que es desplega, el dels veïns que prefereixen marxar abans que
sentir concerts o sorolls ﬁns a altes hores. Ni molt menys són tres models
equiparables a l'hora de repartir beneﬁcis i perjudicis, i enguany -sortint
d'una pandèmia que ho condiciona tot- no és el millor moment per fer valoracions en calent, però sí que ens hauríem de plantejar si aquests tres
models són a curt termini conciliables i quins canvis s'han de produir en
l'organització i en la promoció de la Festa Major de Gràcia. I també quina és
l'actitud que han de tenir els mitjans de comunicació, que enguany han tornat als vells anys 90, quan es deixava un redactor en una plaça ﬁns a les tantes esperant que caigués la primera llauna i comencés el merder. Més enllà
d'aquesta pregunta en veu alta, ens interessa ben poc la gesticulació política i la magniﬁcació de les polèmiques de curta volada que s'han desplegat al
voltant del pregó, però sí que volem dir algunes coses: Cuixart ha estat una
tria excel·lent i és un veí que honora aquesta Vila, ens és igual quin partit o
altre no el vulgui escoltar, una alcaldessa que té un micròfon i un altaveu no
pot callar davant de tres folloneros (hi érem i els vam comptar), i sí, sempre
cal protestar, ﬁns i tot quan no serveix de res.

La Festa Major dóna per a molt, ﬁns i tot del que no es veu a
primera vista: com que el pregoner, Jordi Cuixart, va tenir
un acompanyant de luxe amb el veterà activista local David
Fernández; com que les activitats amb reserva prèvia van
funcionar a mitges (o gens com la del matí de Festa Major) per la diferència entre qui reserva i qui hi va ﬁnalment; com que ja ha començat
els moviments interns per renovar la direcció de la Fundació, i no només no continuarà la presidenta, Carla Carbonell, sinó que tampoc ho
farà el vicepresident i exregidor de Gràcia, Guillem Espriu.
El
dependent

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

Si dic que molts i moltes veïns i veïnes de
Gràcia estem indignats amb el lamentable espectacle que han estat les Festes de
Gràcia em quedo curt.
A banda del trist ventall de carrers guarnits, poquíssims enguany, el que veritablement ens ha deixat amb un mal record
ha estat l'incivisme dels visitants. Carrers
i places plenes a vessar i sense la més mínima consideració a la normativa que fa
referència a dur mascareta i conservar les
distàncies recomanades. Soroll, brutícia a
dojo i vandalisme, i no les actuacions musicals -d'ínﬁma categoria moltes d'ellesha estat l'espectacle més destacable
d'aquestes tradicionals festes del nostre
barri. Gent de fora ens han vingut a destrossar la pau i la il·lusió que any rere any
hi posem en aquestes festes... No és un
fenomen nou, és veritat, no és pas la primera vegada que passen aquestes coses,
però enguany ha estat el pitjor que recordem els que com jo, fa molts anys som veïns de Gràcia.
Per desgràcia i per postres, tenim un govern municipal que és una vergonya.
Possiblement el pitjor de la història de la
Barcelona en temps de democràcia. Tenim
una alcaldessa que ha deixat completament de banda les necessitats dels ciutadans de Barcelona. Per culpa de la seva
pèssima gestió -no fot res!- Barcelona i el
meu districte inclòs, Gràcia, avui són més
conegudes per la brutícia, la delinqüència
i l'incivisme.
De moment, l'any vinent, per les Festes
de Gràcia, ens sumarem als veïns i veïnes
de Gràcia que decideixen marxar i així
estalviar-se més maldecaps... I amb una
mica, més d'hora que tard, veurem com la
ciutadania fa fora l'Ada Colau i potser ens
replantajarem tornar amb l'esperança de
gaudir de les nostres estimades Festes de
Gràcia. Tant de bo!
Gràcies.
Jaime Saladrigas

Ull de
dona

Art i sentiments
Conxa Garcia

C

omença un nou curs i les integrants
del grup de creadores gracienques
Minerva ja s'han posat les piles i
ens ofereixen dos Tallers a El Centre,
tots dos relacionats amb l'expressió artística dels sentiments. El Taller d'Art intuïtiu ens convida a pintar i divertir-nos.
Es tracta de pintar les nostres emocions
i parlar-ne. El taller l'impartirà l'artista
Cris Méndez. En el Taller Art i violències es tractarà de relacionar la subjectivitat del cos amb l'art com a mitjà d'expressió. És un taller teòrico-pràctic que
partirà de les tipologies bàsiques de les

Comença el curs i les
creadores gracienques
Minerva ofereixen
dos tallers al Centre
violències cap a la dona: violència física, violència sexual, violència psicològica i violència econòmica. Tractarà sobre
el desequilibri de les relacions de poder
centrant-se en la perspectiva de gènere,
tot oferint una mirada interseccional.
En aquest taller se'ns mostraran artistes
contemporànies que han tractat sobre
aquestes tipologies de forma conceptual a través de la performance, la installació, la pintura, el dibuix, el collage,
la fotograﬁa i l'escultura. Aquest taller
l'impartiran Montse Cosidó i Jonathan
Elbaz. Per a més informació i inscripcions podeu contactar amb El Centre (932
181 964 i elcentre@elcentre.com).

•
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Opinió convidada
Amics del Verd i del Patrimoni de Gràcia

Equilibri i respecte

F

a mesos que la Vila viu un debat ben viu a l’entorn de la protecció patrimonial, de la protecció i recuperació del verd, de la necessitat
d’habitatge social. El fet és que aquests temes
s’han barrejat, quan aparentment podrien ser
independents, i ho han fet arrel de les intencions del
Districte de construir pisos dotacionals en a la ﬁnca
de les casetes del carrer Encarnació i de l’alzina bicentenària, i a l’Interior d’Illa del carrer Astúries, on
s’ubica un taller artesà del segle XIX i es perdria un
arbre centenari. S’ha produït una col·lisió entre tres
necessitats, igual d’importants: La protecció del patrimoni, la recuperació i ampliació del verd públic,
i l’habitatge social. En aquesta col·lisió sembla que
guanya la construcció d’habitatge social en detriment
de les altres dues, atès que el Districte la prioritza i
és ell qui la fa col·lidir amb les altres dues. Diverses
plataformes veïnals han alçat la veu per protegir patrimoni i verd, i en cap cas- al contrari- s’han oposat
a l’habitatge social. Tanmateix el fet que la prevista
construcció d’habitatge faria perdre patrimoni (interior d’Illa), signiﬁcaria una construcció volumètricament exagerada que afectaria estèticament les casetes modernistes del carrer Encarnació i –de dur-se a
terme els plans de l’Ajuntament- generaria una ombra ara inexistent sobre l’azina bicentenària alhora
que podria posar el perill, per proximitat constructiva, les seves arrels, ha generat oposició i protesta entre diverses plataformes i organitzacions veïnals.
Sabem que la Vila no és un espai fàcil: Té una trama

La Matinée Vallmitjana, el 2019. Foto: Eduard Hervàs

urbana densa, consolidada, i que trobar-hi espais per
a l’habitatge social és complex, però tal com hem dit
més amunt, les tres necessitats han de poder garantirse amb polítiques menys curtterministes , de més envergadura planiﬁcadora i més valentia política.
Construir per destruir no sembla una bona política progressista; a vegades sembla que encara no ens
hem alliberat de l’herència porciolista i tot s’hagi de
resoldre construint, quan ens trobem en un moment
de debat sobre els límits del creixement, i no és la Vila
precisament un lloc per fer-hi més parets i pisos. Les
alternatives -com algunes plataformes veïnals hem
manifestat amb insistència- han d’anar en la línia

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 036L. 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.

d'intervenir en pisos buits, blocs sencers (l’Armadillo,
la Janela...) en solars abandonats, en ediﬁcis afectats
que poden incloure habitatges (Ediﬁci de laboratoris
Viñas...), i mai -mai- col·lidint amb altres necessitats
vitals del barri. No cal explicar la importància de conservar el patrimoni arquitectònic (carrer Encarnació,
carrer Igualada...) tot i que sembla que les catalogacions pateixen anèmia, amb una ignorància imperdonable de les administracions; un patrimoni arrasat per
anys de franquisme i per les lleis del mercat que passen per damunt de les institucions, també en els anys
de règim constitucional. No obstant això, nosaltres
entenem el patrimoni com quelcom més ampli que
els ediﬁcis i els espais naturals; defensem una idea de
patrimoni global, holística, que inclogui la memòria
històrica, la sentimental, els referents populars intergeneracionals d’una vila antiga: allò immaterial, tan
constitutiu de les gents d’un lloc. Quantes vegades
hem sentit a la gent gran lamentar-se de la desaparició d’un espai emblemàtic? Que no passa el mateix
amb les botigues històriques que estan desapareixent
a Barcelona? No és només la botiga que desapareix,
desapareix una història compartida, un referent. És
així com entenem la nostra lluita, des de la sensibilitat màxima amb cada una de les necessitats, i per
tant, amb un respecte sagrat per a cada una d’elles.
La Vila de Gràcia no és un plànol; no és un projecte tècnic; no és un barri que admeti presses polítiques, és una joia que no permet intervencions de
traç gruixut.

•

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia
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Agenda

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

Harri Pälvirantra i galeria H2O

Exposicions Actes
Fins al 30 de setembre
Tvboy: Home Street Home. Un espai format per 40 obres del artista italià, que
obre un expais per donar veu a un missatge de sensibilització de la mà de la mobilitat i l’art. Entrada lliure.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), de 9 a
21 h de dilluns a dissabte.
Choreography of Violence. Harri
Pälviranta, artista i investigador fotogràﬁc, recull en la seva exposició fotograﬁes
de noticies històriques que mostren actes
de violència, en un anàlisi sobre les postures més genèriques que es poden trobar a
les fotograﬁes de premsa.
Galeria H2o (Verdi, 152)
Inventari de Pau Vendrell – Espluga. Un
projecte artístic que explica la realitat
quotidiana d’una família de classe mitjana amb els objectes del dia a dia. Del 15 al
30 de setembre.
Espai jove La fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 29 de setembre
Exposició 150 ANYS DE LA REVOLTA DE
LES QUINTES. Una mostra que analitza les claus d’un conﬂicte, en el qual una
gran part de les dones de la vila de Gràcia
es van enfrontar a les autoritats civils
i militars, per aturar una nova lleva de
joves graciencs per a ser incorporats a
l’exèrcit espanyol, malgrat les demandes
d’antuvi per la seva abolició. Exposició
organitzada per la Direcció d’Arxius de
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de
Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 23 hores, i els
caps de setmana de 10 a 23 hores
Fins al 1 d’octubre
Pintura: olis d’Anna Pérez. Exposició de
l’obra artística d’aquesta autora, veïna de
la Teixonera i molt vinculada al barri del
Coll. Una mostra d'olis i carbons de temàtiques diverses.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (l'Aldea, 15)
Del 14 de setembre al 5 d’octubre
Exposició: guanyadors de la 20a edició
del Concurs de Pintura al Passeig de Sant
Joan, secció aﬁcionats. L’exposició inclou
obres dels artistes Gabriela Colás Torán
(1r premi), Itziar Linde Gomis (2n premi)
i Josep Maria Alabart Graell (3r premi).
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
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)

Recomanem

Dissabte 11 de setembre
Música: Vermut musical amb Carolina
Pereira i Tardeo electrònic amb Nagui.
La Muriel (Vernatallant, 30), a les 12.30 h i
19.30 h respectivament.
Concert: Luis de Arquer.
El Teatre més Petit del Món (Encarnació,
25), a les 19.30 h
Diumege 12 de setembre
Música: Vermut electrònic amb Jr. Paul.
La Muriel (Vernatallant, 30), a les 12.30 h
Dimarts 14 de setembre
Parlem amb/Presentació: Antonio Muñoz
Molina parlarà amb Anna Guitart sobre la
seva novel·la Volver a dónde.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. de Lesseps,
20), a les 18.30 h
Taula rodona: Movilitat 4.0, la revolució
del transport intel·ligent. Cal inscripció
prèvia.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les
18.30 h
Tastet d’improvisació teatral per formar
nou grup d’improvisació.
Can Carol (Cambrils 26-28), a les 19.30 h
11a Mostra Internacional de Cinema
Etnogràﬁc: La Revolta de les Quintes de
Gràcia de 1970 i Dona i Treball a la Sénia
del segle XX. Entrada gratuïta.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30 h
Dimecres 15 de setembre
Xerrada: Harvard Deusto, la sostenibilitat a l'ADN de l'empresa. Cal inscripció
prèvia
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 9.30h
Sac de rondalles. Contes divertits de temes prohibits. Amb Anna Casals. a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 17.30 h
Conferència: Cinema i ideologia. Del pur
entreteniment a transmetre idees, a càrrec del cineasta Antoni Colomer. Entrada
gratuïta amb inscripció prèvia.
La Sedeta (Sicília, 321), de 17 a 18 h
Dijous 16 de setembre
Espectacle culinari: La carmanyola vegetariana. Ser vegetariana és una opció
per molta gent i la comissió de cuines vol
obrir el rebost per apostar per una proposta fresca i creativa per llepar-nos els
dits. Preu: 3€, inscripcions a dinamització.cancarol@gmail.com. Can Carol
(Cambrils 26-28), a les 18.30 h
Debat: Les màquines podran substituir el
cervell humà? Entrada oberta ﬁns a omplir l’aforament.
Can Carol (Cambrils 26-28), a les 19 h
Del 16 al 20 de setembre
Dansa: Tot el que vull. Un recorregut
emocional que reﬂexiona sobre la dona
amb quatre ballarines i música en direct.
Cost: 18€.
La Babadoc (Quevedo, 36 baixos), a les
20 h

'Coreography of Violence', anàlisi artística
de la violència, per Harri Pälvirantare
Aquesta exposició neix de la fascinació de l’artista i investigador fotogràﬁc
ﬁnès Harri Pälviranta per la representació dels actes de violència, com
agressions racistes o enfrontaments amb la policia, a la premsa en blanc i
negre. Pälviranta va estar atresorant durant vint anys gairebé 120 imatges,
extretes de diaris de les dècades de 1950 ﬁns a 1970, que ara constitueixen el
fons d’aquesta exposició, que inclou les fotos originals i tres nous projectes.
Un d’ells és Victims, format per fotograﬁes de les postures de les víctimes, que
aïllades de l’imatge original comencen a revelar una mena de coreograﬁa.
Fins al 9 de setembre a la Galeria H2O (Verdi 152)
Divendres 17 de setembre
Proves de Memòria: Sensiblització sobre
l’estat de la nostra memòria, per a majors
de 60 anys. Inscripció prèvia, trucant per
telèfon (934583649).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h
Teatre: En contra, recull d’escenes d’Esteve Soler. A càrrec de la companyia de teatre Nòmades. Taquilla inversa amb reserva prèvia.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20 h
Teatre: Anticoach - Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21 h
Concert: Mediterranean Clash Party.
Festa de les cultures mediterrànies. "Unes
sessions de música bandarra, actitud
punk i concerts enèrgics".
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Dissabte 18 de setembre
Teatre familiar: El misteri de Sherlock
Holmes.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les
17.30 h
Concert: Xurxo Fernandes.
CAT (pl. Anna Frank, s/), a les 20 h
Dimecres 22 de setembre
Xerrada sobre tebeos. A càrrec de Josep
Maria Delhom (director del Museu del
Còmic i la il·lustració de Barcelona), t:
Xavier Franch (director del Centre Cívic el
Coll La Bruguera), i Josep Callejón, autor
de l'exposició 'Parlem de tebeos.'.
Casal Font d'en Fargues (Pedrell, 67), a
les 19h

Entitats

Divendres 10 de setembre
Estreno del musical De qui és el bosc?,
de la coral infantil El Virolet.
Llüisos de Gràcia (Pl. Del Nord, 7-10), a
les 18 h
Projecció del videoart it/they i col·loqui
amb els artistes Carlos Pina i Gari Batet,
amb la col·laboració d’Anastàsia.
Ateneu Llibertari de Gràcia (L’Alzina, 5),
a les 19 h
Celebració de la Diada Nacional de
Catalunya amb les entitats històriques
de Gràcia.
El Centre (Ros de Olano, 9), tot el dia

Dimecres 15 de setembre
Tres peons: Memorial Jesús Martín.
El Centre (Ros de Olano , 9), a les 19 h
Divendres 17 de setembre
Tres peons: Circuit Blitz de tardor.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30 h
Fins al 31 de setembre
Proves de veu per entrar a formar part
del Cor de l’Orfeó Gracienc. Inscripció
prèvia al formular web.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Amb el suport de
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El període de pagament de l’impost
sobre el CO2 dels vehicles comença
aquest setembre
Segons el padró definitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més
de 2,2 milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

A

quest setembre s’inicia el període
de pagament de l’impost sobre les
emissions de diòxid de carboni
(CO2) dels vehicles de tracció mecànica,
un tribut propi de la Generalitat, alineat
amb la ﬁscalitat verda i sostenible que es
promou des d’Europa per lluitar contra
el canvi climàtic. L’impost, que gestiona
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC),
s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de
CO2 del 2020.
Finalment, per a l’exercici 2020, han
quedat subjectes a l’impost 1.650.342
contribuents i 2.267.168 vehicles, que
es preveu que generin una recaptació de
65.969.630,04 €, la qual es destinarà íntegrament i a parts iguals al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, amb
l’objectiu d’invertir en accions de millora
de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles
nets, i impulsar la mobilitat sostenible,
la gestió dels parcs naturals i la recerca.
Un cop acabada la resolució d’al·legacions, l’1 de setembre s’ha publicat a
la seu electrònica de l’Agència Tributària
de Catalunya el padró deﬁnitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost i
s’ha iniciat el període de pagament, que
es pot fer en línia des de la mateixa seu,
accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres
sistemes d’identiﬁcació digital) o amb
NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notiﬁcació amb la carta
de pagament on consta la quota que ha de
pagar, també en podrà abonar l’import a
través de les diverses vies disponibles: la
seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat/

Qui tributa per l’impost?

E

stan obligades a tributar per
l’impost sobre les emissions
de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un
vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili ﬁscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones
jurídiques sense residència ﬁscal a
Catalunya, però que hi tinguin un
establiment, sucursal o oﬁcina i
vehicles registrats durant el 2020.

impostco2; el telèfon 012; L’ATC us truca:
93 551 51 51; les entitats ﬁnanceres collaboradores: atc.gencat.cat/bancs, i les
oﬁcines de Correus.
Les persones que van domiciliar el
pagament abans del 15 de juliol i es van

subscriure a la notiﬁcació electrònica,
gaudeixen d’un 2% de boniﬁcació de la
quota i rebran un càrrec en compte el dia
5 de novembre. A partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la
ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:
Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors,
els camions o vehicles de més de
3,5 tones, els autocars i els vehicles
autoritzats a transportar més de 9
persones (incloent-hi el conductor).
Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics
gaudeixen d’una boniﬁcació del
100% de la quota íntegra i, per tant,
tampoc tributen.

Seu electrònica de l’ATC: consulta del padró i tota la informació sobre
l’impost, pagament, assistent virtual, domiciliació de l’impost i altres
tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2
Telèfon 012. Consultes de caràcter general.
Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i
altres gestions relacionades amb l’impost.
Oﬁcines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal demanar-la a través
del telèfon 93 551 51 51.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.
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Breus

Behzad Shafagh,
ex de Jiwar,
intervé de nou a
Gal·la Placídia
Laura Rodríguez

L'artista iranià Behzad
Shafagh va acabar a
ﬁnals d’agost la seva
quarta intervenció a les
pilones de Gal·la Placidia
amb la incorporació del
personatge de Maria
Montessori, pedagoga
i ﬁlòsofa. Aquesta obra
continua amb un projecte
que va començar el 2017,
quan era resident a Jiwar,
i que ha anat ampliant
cada any des de llavors.
Amb la representació de
ﬁgures com l’activista antiapartheid i cantant Miriam
Makeba o el emperador
inca Pachacotec, Shafagh
busca familiaritzar els
infants amb la història i
alguns referents.

El gallec Xurxo
Fernandes obre
el cartell de
setembre del CAT
La programació de la
nova temporada del CAT
arrenca amb el concert de
Xurxo Fernandes el proper
18 de setembre. Fernandes
és una de les veus mé
singulars del panorama
actual gallec i estrenarà a
l'escenari de l'Artesà el seu
últim treball discogràﬁc
'Levaino!'. En l'ambit de
la formació, el CAT també
té obertes les incripcions
pels Tallers, l'Aula de tona i
l'Escola Folk del Pirineu.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Shang-Chi y la leyenda de los
diez anillos. 15.55, 18.35 i 21.15.
• Blue Bayou. 16.00, 18.30 i 21.05.
• Maligno. 18.40 i 21.10.
• Space Jam: Nuevas leyendas. Dv,
ds i dg, 16.10.
• Una villa en la Toscana. Dl, dm,
dc i dj, 16.15.
• After. Almas perdidas. 15.50,
17.50, 19.50 i 21.50.
• D'Artacan y los tres mosqueperro. Dl, dm, dc i dj, 18.15. Dv, ds i
dg, 18.10.
• El bebé jefazo: negocios de familia. Dv, ds i dg, 15,50.
• Worth. Dl, dm, dc i dj, 15.50 i

Cultura
Maria Vadell: "La feina
del LEM és fer que la
música experimental
no sigui estranya"
El festival celebra de l'1 al 30 d'octubre la 26a edició recuperant
la presència internacional i amb Can Carol com a nou espai

Silvia Manzanera

"S'hauria de fer un
replantejament
de la gestió dels
recursos per salvar
els projectes locals"

E

l festival de música experimental nascut a Gràcia fa
26 anys recupera enguany
alguns dels seus trets diferencials després de les
restriccions de l’any passat. Amb
Maria Vadell al capdavant, membre de Gràcia Territori Sonor des
del 2017 i fent tàndem amb Víctor
Nubla el 2019, el festival presenta
un cartell amb 14 actuacions de l'1
al 30 d'octubre a sis espais de la
ciutat, tres d'ells al districte, amb
Can Carol com a nova seu, juntament amb La Sedeta i el CAT. Vadell
continua el llegat de Nubla normalitzat "les músiques diferents".
Un OFF LEM malgrat les diﬁcultats
i ara una edició més o menys regular malgrat un curs encara més difícil. Com us ho feu?
Amb ganes, molta voluntat de
l’equip i treballant molt. Aquest
any no li hem dit OFF però no és
una edició més estesa que l’anterior; això sí, hem pogut recuperar
els intercanvis internacionals. La
idea era celebrar la 25a edició com
havíem planejat però tenim menys
remuneració que l’any passat.
Vas dir en la primera edició sense Víctor Nubla, que a ell li hagués
agradat tot i que l’hagués criticat.
També passaria enguany?
Segur. A GTS i al LEM no hi ha una

20.10. Dv, ds i dg, 20.10.
•¿Quién es quién? 15.50, 19.50 i
21.50.
• La patrulla canina: la película.
17.55.
•¡A todo tren! Destino Asturias.
Dv, ds i dg, 15.50.
• Chavalas. Dl, dm, dc i dj, 15.50,
17.50, 19.50 i 21.50. Dv, ds i dg,
17.50, 19.50 i 21.50.
• Free Guy. Dll, dm, dc i dj, 18.40.
Dv, ds i dg, 18.45.
• Los Olchis. Dv, ds i dg, 16.50.
• Reminiscencia. Dl, dm, dc i dj,
16.10.
• Tiempo. 21.10.
• Adiós, idiotas. 15.50, 17.45, 19.40
i 21.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Chavalas. Dv, ds, dj, 16.00, 18,00,
20.00. Dg i dc, 22.00, 16.00, 18.00,

Maria Vadell, a la porta de la seu de GTS després de l'entrevista. Foto: S.Manzanera

única persona que prengui les decisions, sinó que es fan de forma
col·lectiva. Fem reunions per decidir-ho tot, hi ha les batalles pel contingut i arribes a acords que ens fan
contents a tots. És un festival diferent al que estem acostumats, el
món de la música experimental és
molt ampli, però això la diﬁcultat
sovint és recollir tots els estils.
Com s’aconsegueix arribar a nous
públics?
Sempre intentem que hi hagi equilibri en els continguts. Des de bon
principi, en els encontres espaitemps, hem incorporat molta gent
jove que no havia actuat mai per
renovar una mica el circuit i apropar el públic més jove. Per exemple, Mari Bibiloni no havia actuat

20.00 (dg, dc).
• Els Olchis. Dv, ds i dg, 16.00.
• My second year in college. Ds, 20.
• Adiós Idiotas. Dv, ds, dg, dc, dj,
16.00 i 20.00. Dv, ds, dj, 18.00 i
22.00. Dg i dc, 18.00
• Siempre Contigo. Dv, ds, dg, dc,
dj, 18.00.
• Pearl. Dv i dj, 20.00 i 22.00. Ds,
22.00, dg, 20.00 i dc, 16.00 i
20.00.
• AIDA. Òpera en diferit. Dj, 16.00

Verdi. Verdi, 32.
• Sang-Chi y la leyenda de los Diez
Anillos 17.45, 19.30, 22.00 (dv, ds,
dg), 11.30 (dc, dj)
• Con quién viajas. 11.30, 16.00,
18.15, 20.00 i 22.30 (dv, ds, dg),
11.30, 16.00, 18.35, 20.20, 22.40
(dl, dm, dc), 16.00, 18.35, 20.20
22.40 (dj).

mai de la vida enlloc, va coincidir
que feia molt de temps que no hi
havia pintura en directe. També
vam reprendre l’any passat el
tema de la dansa i enguany oferim
la projecció de dos pel·lícules amb
banda sonora en directe. A banda
de la música, es pretén obrir el cap
a d’altres disciplines artístiques.
El LEM és un festival gracienc amb
pretensió d’estendre’s a la ciutat.
Seguiu reforçant aquesta línia?
Sí, obrir-nos a la ciutat és interessa
molt. Vam començar enguany amb
Tentacles, fent col·laboracions
amb dues llibreries. Ens agrada
introduir altra gent al projecte.
Una de les entitats amb qui volem
treballar és l'escola d'escriptura
Bloom.

• Otra ronda. 20.15 (dv, ds i dg).
20.00 (dl, dc i dj).
• Nora. 16.00 i 20.05 (dv, ds i dg).
16.00, 20.50 (dl, dm i dc). 16.00
(dj).
• Annette. 19.40 i 21.45 (dv, ds i
dg). 16.00, 20.05 i 22.05 (dl, dm,
dc i dj).
• Jinetes de la justícia. 22.15 (dv,
ds i dg). 22.00 (dl, dm, dc i dj).
• Una villa en la Toscana. 16.00 (dv,
ds, dg i dm). Dl, dc i dj (16.00 i
17.55).
• El médico de Budapest. 17.50.
• Free Guy. 22.00 (dv, ds i dg). 22.10
(dl, dm, dc i dj).
• Blue Bayou. 11.30, 16.00, 17.45,
19.45 i 22.35 (dl, dm, dc i dj).
• Cuestión de sangre. 18.15 (dl,
dm, dc i dj).
• Adiós, idiotas. 11.30.
• Chavalas. 11.30.

Pel 20è aniversari del LEM, Víctor
Nubla va dir que el festival havia
normalitzat les músiques estranyes. Això és encara vigent?
Totalment. De fet, nosaltres diem
que fem música normal, una altra
cosa és que tu no ho hagis sentit
mai. La nostra feina és que aquestes músiques no siguin estranyes.
I la presència de dones a l'alça.
Cada any hi anem donant més canya a aquest aspecte. El tema és
que n'hi ha moltes artistes però
no et fan arribar les propostes
com els homes. Sembla que ens
falti una mica de cara dura. D'aquí
ha sortit el projecte Teranyines només amb dones.
Ha estat un curs complicat. Vivim
en crisi permanent...
L'associacionisme està patint amb
desmesura. No ens podem reinventar més. S'hauria de fer un replantejament de la gestió dels recursos
per evitar que les iniciatives més locals no acabint venent-se a empreses massiﬁcadores.

•

• Los palomos. 20 (dm). 11.30 i
20.50 (dj).
• La vida por delante. 11.30 i 18.00
(dm).
• D’Artacán. 16.30 (dv, ds i dg).
11.30 i 17.55 (dv, ds i dg).
• La Patrulla Canina: La película.
11.30, 16.00 i 17.45 (dv, ds i dg).

Verdi Park. Torrijos, 49
• Chavalas. 16.00, 18.10 i 20.00.
• Gunpowder Milkshake. 16.00,
17.45, 19.55 i 21.50.
• Nomadland. 22.05.
• Blue Bayou. 16.00, 17.45, 20.00 i
21.45 (dv, ds i dg).
• Adiós idiotas. 16.00, 18.15, 20.00
i 22.15 (dv, ds i dg). 16.00, 18.00,
19.45 i 22.30 (dl, dm, dc i dj).
• Envidia sana. 16 (dl, dm, dc i dj).
• Shang-Chi. Dl, dm, dc i dj, 17.45,
20.10 i 21.30.

Cultura
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Opinió convidada
Breus

Clara Darder, terapeuta i col·laboradora de L'Independent de Gràcia

Kapura, un festival
d'autoconeixement per a joves

L

a casa Sagnier va acollir el passat 2 i 3 de setembre
el primer Festival d’Autoconeixement Jove sota el
nom de Kapura. En sànscrit kapura signiﬁca element
per allunyar els mals esperits. Precisament, l'objectiu de les organitzadores era "allunyar tot el viscut
aquest passat any, i posar nova vibra en el que viurem”, segons explica l'estudiant de Periodisme Ana Rubió Jiménez,
creadora de la idea, a la qual s'han afegit Maria Martínez
(20 anys), Rita Prat (20 anys), Pol Córcoles (20 anys), Rut
Vázquez (20 anys), i la pròpia Ana (19 anys).
En aquest sentit han volgut trobar espais per a les joves
que no estiguis vinculats a l’alcohol i les drogues. Per a l'organització, actualment no n’hi ha llocs per autodescobrirse, apropar diferents tècniques de gestió emocional, comunicació no violenta i sexualitat. Ingredients que han passat
per la primera edició del Kapura.
El festival ha registrat un total 120 persones inscrites, de
les quals el 80% rondaven entre els 18 i els 27 anys. “Tot un
èxit per a una primera edició”, comenta Rubió.
Es van oferir xerrades i tallers, tant a l 'interior com a l’exterior de la Casa Sagnier, que en tot moment els ha donat
facilitats per portar-ho a terme. Amb el concert de Mantras,
actuacions de guitarra i les actuacions d'Improshow, han
creat un festival ple d’emocions i noves realitats viscudes on
valorar com viure més sanament.“Ho vaig descobrir per xarxes socials, i el primer que vaig pensar es que m’obriria portes per connectar-me amb altre gent de la meva edat”, explica Beatriz, assistent al Kapura. “Estic super agraïda, repetiré
l’any que ve sense cap dubte, i penso que aquest festival ens
servirà a totes per obrir horitzons personals”, afegeix.

La dona centra el
programa de l'11a
Mostra de Cinema
Etnogràﬁc
Foto: Cedida

Foto: Guillem Lloret Triola

Pol Córcoles explica que s’hi va tirar de cap per ajudar a
l’Ana quan va sentir la idea; havia tingut problemes personals i l’Anna li va donar un cop de ma. Des de llavors va poder escoltar-se a ell mateix. Totes les assistents valoren la
importància de conèixer-se i “gaudir de nosaltres mateixes
sense amagar-nos”. Ja estan preparant la segona edició que
es realitzarà l’estiu que ve.
Tots els tallers són exclusiu per a joves menors de trenta
anys. En canvi, els espectacles, la classe de ioga, l’ecstatic
dance, la xerrada d’introducció al most feta per Daniel de
Suc de Vida i l’activitat de l’escriptora Esther Vallés es van
obrir a tots els públics. L’estètica del festival així com el seu
logo i cartells han estat dissenyats per l’Alba Saiz.

•

La Mostra Internacional
de Cinema Etnogràﬁc
que organitza el Taller
d'Història tindrà en
aquesta onzena edició les
dones com a principals
protagonistes de la
programació. La mostra
arrenca dimarts 14 de
setembre a la Violeta amb
la recreació històrica
feta per Josep M. Contel
el 2011 ('La Revolta de
les Quintes de Gràcia
de 1870), i el passi de la
producció audiovisual
'Dona i treball a la Sénia
del segle XX'. El cicle
també inclou l'exposició
dels 150 anys de la Revolta
de les Quintes, ﬁns a ﬁnals
de mes a la Violeta.
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