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22 de gener de 2016

Els centres de serveis socials de Coll 
i Grassot obriran entre abril i juny

L’espai subterrani del Diamant tanca el 2015 amb prop de 5.000 persones en 200 visites

Els refugis antiaeris de Gràcia, exemple per 
desplegar memòria a l’Hospitalet i Madrid 
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Els Foguerons de 

Sa Pobla s’estenen a 

11 carrers de Gràcia 

Cedida

Arxiu

5
Judith Calàbria serà 

la nova consellera de 

Barcelona En Comú

pàg. 6pàg. 6El centre del carrer Sant Lluís ja enllesteix detalls interiors i el de Maignon farà obres tres mesos
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cartes al director ull de dona

el dependent

Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça, telèfon i 

DNI a: l’Independent c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN o bé a independent@debarris.com. 

També les podeu fer arribar a través del nostre portal www.independent.cat/gracia

Els dies 3, 4 i 5 de juny es faran 

les Jornades Feministes de 

Catalunya 2016 amb el lema 

“Radical-ment feministes”. Vo-

len ser unes Jornades àmplies, 

obertes divertides, creatives 

i flexibles, on la diversitat de 

pensament, de sentir, de fer, 

d’identitats i opcions es con-

voquin i es trobin. Compartir 

propostes, inquietuds, pre-

guntes i somnis per aconse-

guir una vida lliure i sostenible 

en un món sense violències 

patriarcals. Ja fa dies que 

està en marxa el procés de 

preparació, després d’haver 

reflexionat i debatut. A través 

d’aquestes trobades s’ha inci-

dit d’una forma important en 

modificar les lleis patriarcals, 

lleis retrògrades i fora dels 

drets humans de les dones. 

Participants diuen que “ja és 

hora que es porti a la pràctica 

un pensament progressista 

i d’igualtat”. El moviment 

feminista català té una cita es-

pecial els anys acabats en 6: el 

1976, a les Primeres Jornades 

Catalanes de la Dona, i el 1996 

es van organitzar els 20 anys 

de Feminisme a Catalunya. 

El 2006 la Xarxa Feminista va 

impulsar la trobada Sabem 

Fer i Fem Saber. Grups de 

dones de Gràcia hi han estat 

presents sempre. 

Les desavinences entre els Eskapulats i la Torcida 
es van fer visibles diumenge al final del partit que 
contra el Prat. Quan l’extècnic Pedro Dólera es va acostar 
als seguidors dels Ekapulats per agrair-los el seu suport, 
la Torcida va començar a cridar “fora, fora” contra l’actual entrena-
dor del Prat. La sang no va arribar al riu, però els Eskapulats no van 
amagar la seva indignació amb els crits. Dólera també s’hi va referir a 
la roda de premsa remarcant que es tracta d’un grup molt petit. 

Jornades 

feministes 2016

Conxa 

Garcia

PEDOFÍLIA POLÍTICA

Els nous docents interins han 

d’acreditar no tenir delictes per 

a poder optar a una feina. L’ad-

ministració assegura que amb 

aquesta mesura es pretén un 

menor risc d’abusos sexuals cap 

als nostres fills. I així, i amb tal 

finalitat, s’ha creat una web on 

poder tramitar aquesta paperas-

sa. Per desgràcia la pàgina està 

col·lapsada i resulta inútil inten-

tar-ho. En conseqüència ja fa di-

es que les cues per a aconseguir 

aquest cromo són quilomètri-

ques. Resulta obvi que aquesta 

idea ha sortit d’un despatx ben 

allunyat de la realitat escolar i so-

cial. L’assessor que la proposat, i 

el polític que se l’ha cregut, han 

estat uns ignorants del primer 

que cal saber abans de decidir, 

veure les dades publicades. El fet 

és que el noranta per cent dels 

abusos sexuals es cometen entre 

familiars i no pas entre docents 

interins i alumnes. Així doncs, i 

si els familiars van primers, ¿per 

què no se’ls fa obtenir a tots els 

pares, mares i parents aquest cer-

tificat? Òbviament això implicaria 

tres coses: més cues quilòmetres 

per a l’administració, un major 

nombre de votants molestos i 

uns mals resultats a les urnes per 

al partit que ha proposat aquesta 

idea. En tal cas, i si la política con-

tinua creient que aquesta mesura 

eradicarà la pedofília, que facin 

presentar aquest atestat a tota la 

jerarquia eclesiàstica, però això 

també importunaria a milions de 

fidels, al mateix Vaticà, a l’OPUS i 

a les demés faccions cristianes.

Així doncs, i si els docents inte-

rins no són pedòfils, ¿per quina 

raó la política d’aquest país els fa 

fer cua per un certificat de bona 

conducta? Doncs perquè un as-

sessor i un polític han estat uns 

mediocres, ¿o potser ells prete-

nen desacreditar els educadors 

d’aquest país? Resumint, que tal 

si deixem als mestres fer la seva 

feina i parem d’acusar-los de co-

ses que no són. 

David Rabadà i Vives

editorial

La més calenta de les estadístiques, la que ens dóna el número de 

renda mitjana familiar, s’ha fet pública aquesta setmana en què el 

setmanari explica el tíming de desplegament dels nous centres de 

serveis socials del districte, dos de cop, un al Camp d’en Grassot, al 

carrer Sant Lluís, que ja està a punt d’enllestir les obres, i un altre a 

la part baixa de Vallcarca, al carrer Maignon. La casualitat i res més 

és el que ha fet que coincideixin en un termini previst d’obertura 

no superior als tres mesos, entre l’abril i el juny, la inauguració de 

dos centres de característiques similars. I si és casualitat aquesta 

obertura quasi a l’uníson, també és casual que la coincidència no 

és atribuïble a una voluntat més forta ni d’un govern municipal 

anterior ni de l’actual. Perquè la principal sensibilitat perquè Gràcia 

tingui centres de serveis socials a la majoria dels seus barris per-

tany als veïns. L’administració s’ho treballa i al final arriba a complir 

les promeses, però és lenta com 

una mala cosa.

L’hemeroteca és duríssima, en 

aquest sentit, i cal remuntar-se 

a l’any 2008 per comprovar com 

el centre de serveis socials de 

Grassot quedava fora de l’última 

reforma de la Sedeta, que no 

s’ha acabat d’executar fins ara. En 

aquella idea la plaça de la Sedeta 

guanyava un equipament però 

perdia espai, com vam titular un 

llunyà número 273, i el Districte 

s’havia de buscar la vida fora del 

recinte de la Sedeta per comprar 

o llogar un local que fos el centre 

de serveis socials que també feia falta. Eren temps de crisi i això no 

va arribar fins al mandat Fandos, i fins ara el centre de serveis soci-

als de Grassot s’ha hagut d’ubicar a la plaça de la Vila. Té conya...

A Vallcarca el trasllat ha estat per motius més complexos, i que 

també hem explicat en exclusiva en el setmanari. Ara fa un any es 

van detectar corrents d’aigua subterranis que podien afectar la sa-

lut, i així ho haurien pogut fer en dos casos que van acabar en ma-

laltia greu. Es va canviar l’emplaçament de l’espai per on passaven 

aquests corrents però els treballadors van obrir una dura batalla: 

preferien anar a treballar en barracons. Finalment, a cavall del pas-

sat mandat i de l’actual, s’ha adquirit un local al carrer Maignon, i al 

juny obrirà el centre de serveis socials de Vallcarca, sis mesos més 

tard del previst. Que siguin lents, però que siguin segurs.

Serveis socials que sempre fan falta

Cal remuntar-se al 2008 

per comprovar que ja es 

buscava lloc al centre de 

serveis socials de Grassot 

Sis mesos més tard del 

previst, obrirà a Maignon 

el traslladat centre de 

serveis socials de Vallcarca
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opinió Equip de govern del Districte de Gràcia

Cercant un nou compromís 

públic amb la participació
Avui en dia la participació es-

tà en boca de tothom: des 

dels moviments socials fins a 

les institucions. En pocs anys, 

persones que ara la reivindi-

quen i que durant anys l’han 

menystinguda es veuen abo-

cades a demanar processos, 

debats o informacions sense 

voler adonar-se que, en gran 

part, ha estat la seva mane-

ra de prendre les decisions 

en l’àmbit del poder polític 

la responsable de la pèrdua 

de legitimitat dela democrà-

cia representativa. Els nostres 

barris han patit promeses que 

després no s’han resolt. Com 

escoltem sovint en converses 

a les places o a les entitats, la 

confrontació entre un mercat 

global i unes polítiques locals 

genera solucions insuficients 

als problemes i conflictes dela 

ciutadania. Els programes dels 

polítics “professionals” plens 

de bones paraules han acabat 

amagant retallades, injustícies 

i corrupció, i no han millorat de 

cap manera la vida de milions 

de persones generant, doncs, 

un fenomen de desafecció.

I és en aquest marc de corti-

nes de fum, que a Catalunya i 

a Barcelona hem tingut expe-

riències que ens mostren com 

el concepte de participació ha 

estat absorbit per les institu-

cions en un procés d’apropia-

ció. La creació de regidories de 

participació als ajuntaments o la 

invitació a un fals diàleg per part 

de les institucions ha pertorbat 

el concepte de participació. Par-

ticipar significa deliberar, dialo-

gar, tenir en compte l’opinió de 

l’altre i no una simple reunió in-

formativa.

Per tot plegat, davant d’aquestes 

polítiques insatisfactòries aparei-

xen diversos moviments socials 

on,veïns i veïnes, han fet un pas 

endavant per involucrar-se i res-

ponsabilitzar-se tenint incidència 

en allò que passa als carrers i en 

les decisions de l’administració. 

El nou govern de Gràcia és ben 

conscient que ha arribat el mo-

ment de tornar a posar en valor 

paraules com participació, com-

promís, transparència o diàleg. 

Participar vol dir fer-se responsa-

ble d’allò que hom decideix, vol 

dir voler ser-hi, reflexionar la re-

alitat amb esperit crític i actuar.I 

és en aquest sentit que hi ha 

molta feina a fer i un bon camí 

a recórrer. Un camí que volem i 

hem de fer entre tots i totes: mo-

viments socials i veïnals, teixit 

associatiu, ciutadania en gene-

ral i, imprescindiblement, també 

govern i oposició. Recordem que 

Gràcia no seria com és sense la 

lluita dels seus moviments soci-

als i la reivindicació, des del se-

gle XIX,d’uns valors de rebel·lia 

i revolta que han ajudat a confi-

gurar-la. I és amb aquesta volun-

tat que cada dia des del govern 

anem fent petites passes. Així la 

setmana vinent, tindrem per 

primer cop una audiència pú-

blica del districte de Gràcia se-

parada del nostre Consell Ple-

nari aconseguint així conciliar 

la participació ciutadana amb 

la vida familiar. Una sessió que 

vol ser un exercici de responsa-

bilitat, on escoltar i aprendre, 

on plantejar col·lectivament 

noves metodologies i eines, on 

començar a definir altres re-

gles del joc, on ser crítics i obrir 

nous espais per reconduir situ-

acions o conflictes que fa anys 

que s’arrosseguen. Sabem que 

cal fer-ho pas a pas, definint un 

procés transformador amb res-

pecte pels aprenentatges i les 

intel·ligències col·lectives. 

Per tot això, el proper dimecres 

27 de gener volem que aques-

ta Audiència Pública, de la 

mateixa manera que vam amb 

els consells de barri i altres àm-

bits de participació, sigui l’inici 

d’un compromís públic del go-

vern de Barcelona en Comú per 

tal de tornar a omplir de sentit 

la paraula participació. Us hi 

esperem. 

Ajuntament

el bloc

La Vila de Gràcia és el 12è bar-

ri més ric de Barcelona amb 

una renda familiar de 118,2 

punts, lluny de Pedralbes amb 

els seus 251,7 i encara més 

lluny de Trinitat Nova amb els 

seus 34,7. En només tres anys, 

només tres, el nostre nucli 

històric ha pujat més de quin-

ze punts i ha superat altres 

barris graciencs com Vallcarca 

i la Salut que n’estaven per 

sobre. En aquell temps, l’any 

2012, Pedralbes disfrutava 

ja de la comoditat de renda 

de 240 punts i la Trini Nova 

vivia una miqueta millor amb 

un 38,9. Al seu costat la Trini 

Vella arribava aleshores als 

52,2 i ara es queda en els 

45. Però a mi m’agrada la 

Trini, la Nova i la Vella. La vaig 

descobrir gràcies a l’alcalde 

Hereu. Potser perquè sóc de 

l’Hospitalet, i perquè allà s’hi 

fan campanyes populars tant 

contundents com La Florida, 

puto barri de merda, jo em trec 

el barret davant dels veïns 

que s’aixequen cada dia a 

l’ombra del Pont de Sarajevo 

-bellíssim topònim-, que com-

pren el pa en un dels millors 

forns del món, que tenen més 

opció de sentir més llengües 

i compartir nous costums. 

La Trini és el món. I Gràcia i 

Pedralbes, doncs no tant. 

Albert 

Balanzà

Homenatge 

al barri pobre

què en penseu...

La gent cau pel mal estat de les 

voreres, aquí ve molta gent amb 

cadires de rodes i tenen molt 

problemes per arribar perquè les 

voreres són molt estretes. Han de 

fer més amples com les d’Alegre 

de Dalt i menys inclinades. 

És un carrer molt transitat pels tu-

ristes que accedeixen caminant al 

Park Güell i pels infants que venen 

a jugar al camp de l’Europa i es va 

deteriorant. Més enllà de les vore-

res, els arbres són molt alts i tapen 

els fanals, fet que provoca que a la 

nit el carrer sigui molt fosc. 

Està fet un desastre el carrer, és una 

vergonya i un perill, sobretot per 

la gent gran. Tinc clients que els hi 

haig de portar la compra a casa 

perquè se’ls hi fa una muntanya 

venir fins aquí. El carrer necessita 

una neteja de cara urgent. 

El carrer està deixat de la mà de 

Déu, els arbres estan malalts i ca-

uen branques, és un miracle que 

ningú prengui mal. Fa poc una 

clienta es va trencar el fèmur i la 

cadera, l’estat de les voreres és 

molt dolent, sobretot a les canto-

nades. També falten bancs. 

MARC ADELL

restaurador

XAVIER JUNY

botiguer
XAVIER TAMARIT 

industrial

LLUÍS RODÓN

ortopeda

... del mal 

estat del 

carrer 

Camèlies?

Xavi Tedó

equip
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Sol·licitat control PGD

Participar significa 
deliberar, dialogar i 

no una simple reunió 
informativa 

Gràcia no seria com és 
sense la lluita dels seus 
moviments socials des 

del segle XIX
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tribuna La Precària, Assemblea Laboral del CP Tres Lliris

Dinar solidari amb el Correscales 

al Casal Popular Tres Lliris
El dissabte 30 de gener, a dos 

quarts d’una, la Precària del CP 

Tres Lliris us convida a un dinar 

popular per ajudar econòmica-

ment al Correscales, una marxa 

organitzada per La Marea Blava, 

des de Bilbao a Barcelona, per 

continuar amb la revolució de 

les escales. La Marxa del Cor-

rescales serà una manifestació 

ininterrompuda de gairebé 754 

quilòmetres corrent, 80 relleus 

en cinc dies de carrera, amb el 

qual les tècniques que treballen 

per Movistar - subcontractats 

i autònoms; els que van realit-

zar abans de l’estiu una vaga de 

75 i 85 dies – faran una marxa 

Bilbao-Barcelona entre el 19 de 

febrer i el 21 de febrer. 

Amb aquesta marxa, el Cor-

rescales pretén denunciar la 

repressió posterior a la vaga i 

exigir la tornada al treball de 

les més de 60 companyes que 

han estat acomiadades o s’han 

vist impedides de continuar tre-

ballant. També demostrarà que 

segueixen en lluita per acabar 

amb l’esclavitud que els vol sot-

metre Movistar i les empreses 

contractistes i exigir condici-

ons laborals dignes. I per últim, 

mostrar el seu rebuig perquè 

després d’un període de 4 me-

sos, els sindicats majoritaris i 

Movistar no són capaços de sig-

nar millores per als treballadors. 

A tall informatiu per tal de donar 

suport al projecte, fer saber que 

s’ha creat una nova Caixa de Re-

sistència unitària que ha de per-

metre finançar el Correscales, 

els treballadors precaris i el do-

cumental, que es farà sobre el 

mateix Correscales. Tot això es 

fa mitjançant un crowdfunding 

que té com objectiu aconseguir 

un mínim de 94.250 euros. Si vo-

leu contribuir al crowdfunding ho 

podeu fer a https://ca.goteo.org/

project/correscales-2016. Davant 

d’aquest repte immens, la Marea 

Blava vol fer partícips a d’altres 

col•lectius, moviments, organit-

zacions i persones de localitats 

d’arreu, que es revelen contra 

les condicions d’explotació, 

acumulació, injustícia, repres-

sió i precarització, i que lluiten 

per una vida digna. És per això, 

que des de La Precària s’ha deci-

dit organitzar un dinar solidari. 

Nosaltres som un projecte per 

combatre els múltiples casos 

d’explotació i de precarietat la-

boral a Gràcia a partir de la so-

lidaritat veïnal. Creiem que ens 

cal organitzar-nos i lluitar per 

fer front a la precarització que 

inunda la nostra Vila. L’assem-

blea va néixer amb l’objectiu 

d’articular i fer aflorar tots els 

conflictes laborals que es do-

nen a la Vila. 

Cedida

Fes-te soci de l’independent!
L’Independent de Gràcia, després de 14 
anys al carrer, es rellança com a asso-
ciació cultural amb 30 impulsors provi-
nents del periodisme, la societat civil, la 
cultura, l’esport i la política local. Volem 
aconseguir un efecte multiplicador per-

què l’Independent és de tots i volem un 
Consell Editorial on tu també hi siguis.
Pertànyer a l’Associació Cultural L’In-
dependent de Gràcia, dóna dret a par-
ticipar en les assemblees de socis i a la 
llista interna, escollir el Consell Edito-

rial, participar activament en el dia a 
dia del setmanari i rebre cada setmana 
la publicació a casa. Els socis tindran 
ofertes especials i condicions preferents 
en les activitats organitzades per l’As-
sociació Cultural.

Dades Personals
Nom i cognoms .........................................................................correu e. .................................................................
Adreça ..........................................................................................................................................C.P. ........................
Localitat ................................................................................................. Telèfon .......................................................
Dades bancàries (per a la domiciliació)
Titular del compte ........................................................................................................NIF .......................................
 IBAN Entitat Oficina Dígit control Núm. compte

Trameteu aquesta butlleta per correu, personalment, per telèfon o per correu electrònic a:

c/ La Perla, 31. baixos. 08012 BCN. Tel.: 93 217 44 10. Correu e.: independent@debarris.com

La quota d’associat és de 10 euros mensuals, girats trimestralment.

Selecció quinzenal de l’independent [@indepe_gracia] dels millors tuits
dels tuitaires locals o de tuitaires que parlen de Gràcia

tuits
Selecció quinzenal de l’independent [@indepe_gracia] dels millors tuits

dels tuitaires locals o de tuitaires que parlen de Gràcia

[el tuit de la setmana]

Oriol Hosta i Rovira @OriolHosta 

El senyor @miqueliceta, per defensar el #federalisme, diu a 

@324cat que els independentistes volem aïllar-nos dels nostres 

veïns #populisme 

Dolors Boatella @DolorsBoatella 

Twitter cau perquè som molt pesats

Gegants de Gràcia @GegantsdeGracia 

Enguany torna la #BiennalDeGràcia! Reserveu-vos el dissabte 7 

de Maig #ViladeGràcia #ComerçAlCarrer #CulturaPopular 

Quim emancipem-nos @quimserratoro rsBo

Requisar totes les ulleres de pasta per finançar el Banc Nacional 

Gracienc #GràciaQuinquennal

Mar Gil Ventura @cosesdeCalaMar

Dono gràcies al Cortés (sé q on sigui les rebrà) per fer-me partí-

cep fa 9 anys de la revolta de les quintes. 

L’lndependent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d’aquest setmanari

El Correscales és una 
marxa organitzada per La 
Marea Blava des de Bilbao 

fins a Barcelona

la setmana

Aquest any en fa cent que el pianista I compositor Enric Granados 

va morir en el bombardeig del vaixel Sussex quan tornava de pre-

sentar la seva òpera Goyescas a Nova York. Per aquest motiu, es 

faran un seguit de celebracions que s’allargaran fins 2017, quan 

es compliran 150 anys del seu naixement.

Una bona ocasió, doncs, per retrobar-nos amb la música d’un 

dels autors, junt amb Isaac Albéniz, més destacats del tombant 

de segle i de l’època modernista a casa nostra. A nivell popular, 

d’ell es coneixen dues obres: les danses Andalusa i Oriental, del 

seu recull de Danzas Españolas. Tanmateix, el seu catàleg és molt 

més ampli i inclou monuments com les Goyescas per a piano, a 

més de nombroses obres vocals i de cambra.

I tanmateix, és un dels autors 

menys estudiats de la música 

espanyola. L’única biografia que 

se n’ha escrit és a càrrec d’un 

expert dels Estats Units, Walter 

Aaron Clark, i fins aquest any 

no en tindrem publicada una 

traducció. No és d’estranyar: 

ja en la seva època va ser més 

celebrat a l’estranger que no pas 

a casa seva, i encara va tenir la 

fortuna de trobar un mecenes, 

Eduardo Conde, el propietari 

dels magatzems El Siglo, que li 

va pagar els estudis a París.

Allà, a París, va entrar en con-

tacte amb músics de la talla 

de Ravel, Fauré i Saint-Saëns, amb alguns dels quals va seguir 

mantenint el contacte en tornar a Barcelona. Ja aquí, va fundar 

l’Acadèmia Granados-Marshall, encara activa avui dia i que ha do-

nat a la ciutat alguns dels pianistes de més renom internacional, 

començant per la seva deixeble més ilustre, Alícia de Larrocha.

No deixa de ser curiós que ell, un dels estendards del naci-

onalisme musical espanyol, fos nascut a Lleida i es formés a 

Barcelona. Curiosament, Albéniz, l’altre esterndard, va néixer a 

Camprodon. Som terra de bons músics, no n’hi ha cap dubte. En 

una ocasió, preguntat pel substrat de folklore espanyol que hi 

ha darrere de les seves obres, va respondre: “Em considero tan 

català com qualsevol altre, però en la meva música vull expres-

sar el que sento, el que admiro i el que em resulta atractiu, sigui 

andalús, o sigui xinès”. Ciutadà i músic del món, tant de bo que 

passats 2016 i 2017 Granados ocupi el lloc que es mereix al 

panteó d’homes il·lustres. 

L’ocasió per retrobar-nos 

amb Enric Granados

Pep Gorgori

Ja en la seva època 
va ser més celebrat a 
l’estranger que no 
pas a casa seva

Ciutadà i músic del món, 
tant de bo que ocupi el 
lloc que es mereix entre 
els il·lustres

Es vol denunciar la 
repressió posterior a la 

vaga i exigir la readmissió 
de les més dels acomiadats
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Màxima difusió 

per a l’audiència i 

ple el 2 de març

L’equip de govern del districte 
no vol escatimar esforços perquè 
els veïns sàpiguen que dimecres 
que ve hi ha la primera audiència 
pública en un dia separat del ple, 
tal com s’havia fet fins ara. El ple 
es va fer el passat 2 de desembre 
i el següent no està convocat fins 
al 2 de març, però entremig hi 
hauran totes les comissions sec-
torials i les primeres sessions del 
PAD/PAM.
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La consellera tècnica ha estat vinculada a la Taula del Tercer Sector i a la ILP per la dació en pagament 

Albert Balanzà 

El procés ha anat cremant etapes 
i s’ha tancat quan estava previst, 
només amb una mica d’emo-
ció selectiva pel fet que el grup 
municipal ha posat fins al final 
el requisit que fos una dona qui 
substituís el fins ara mà dreta 
tecnicopolítica del regidor. Calà-
bria (Lleida, 1983) no és una des-
coneguda al barri, ja que és sòcia 
fundadora de l’Ateneu Roig i ha 
treballat des del vessant sectorial 
a BCN En Comú.
Calàbria, professionalment, ha 
estat en els últims sis anys la 

BCN En Comú tanca el retoc del grup 
amb Judith Calàbria de nova consellera 

responsable de l’àrea de Projec-
ció de la Taula del Tercer Sector 
i és diplomada en gestió i admi-
nistració pública i llicenciada en 
ciències polítiques per la Uni-
versitat Pompeu Fabra. A nivell 
d’activisme també ha destacat 
per ser una de les veus promo-
tores de la Iniciativa Legislativa 

Cedida

La primera minicrisi de govern 
a Gràcia del mandat del regidor 
Eloi Badia, la substitució del 
conseller Eduard Balsebre per 
motius personals, es resoldrà 
oficialment aquest dissabte quan 
el plenari de Gràcia En Comú 
validi el nom de Judith Calà-
bria com a nova consellera. La 
incorporació de Calàbria, també 
en tant que consellera tècnica, 
s’efectuarà a principis de febrer.

Judith Calàbria, escollida per substituir Eduard Balsebre

Popular a favor de la dació en pa-
gament.
El relleu de Balsebre per Calàbria, 
que no té cap relació amb els mo-
viments polítics de la formació, 
es farà en els primers deu dies de 
febrer, segons han apuntat fonts 
municipals, i no requerirà un ple 
extraordinari del districte, sinó 

que la nova consellera ja s’asseu-
rà amb els altres quatre consellers 
de Barcelona En Comú en el ple 
de Gràcia del 2 de març.
El grup municipal de Barcelona 
En Comú a Gràcia, d’aquesta 
manera, quedarà definitivament 
conformat pel portaveu, Robert 
Soro, i les conselleres Àngels 
Tomàs, Clara Furriols, Marta 
Duñach i Judith Calàbria. 

La CUP fa una assemblea 

oberta per valorar els sis 

mesos a l’Ajuntament

La CUP ha convocat aquest dis-
sabte (a les 17 hores) una as-
semblea oberta a la Violeta per 
valorar els sis primers mesos 
d’activitat a l’Ajuntament. Hi in-
tervindran els tres regidors i l’ex-
diputada Isabel Vallet. 

CiU assegura que hi ha 

“queixes massives” per 

la baixa activitat de BEC 

El grup municipal de CiU a 
l’Ajuntament de Barcelona ha as-
segurat aquest dimarts, a través 
del seu portaveu a la comissió de 
Presidència, Jordi Martí, que hi 
ha “queixes massives” per la baixa 
activitat de Barcelona En Comú al 
Districte. A aquest #pressingBEC 
s’hi ha afegit la portaveu del grup 
de CiU a Gràcia, Berta Clemen-
te, que ha apuntat a Twitter i a 
aquest setmanari que l’equip de 
govern porta “cap pregunta res-
posta” en sis mesos. 

Cedida

breus
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El centre del carrer Sant Lluís ja enllesteix detalls interiors i el de Maignon farà obres durant tres mesos

El centre de serveis socials de 
Grassot del carrer Sant Lluís 
90 ja està en fase d’enllestir els 
detalls interiors i el de Coll-
Vallcarca, reubicat al carrer 
Maignon 15, rebrà abans del 27 
de gener les ofertes per adequar 
en tres mesos la planta baixa 
que l’Ajuntament ha adquirit. 
Aquests són els dos grans movi-
ments per tallar cintes d’inaugu-
ració que li esperen al Districte 
en aquest primer semestre de 
2016, perquè al marge hi haurà 
bàsicament debat i més debat 
sobre l’elaboració dels plans 
d’actuació local i de ciutat.

Gràcia fixa a abril-juny l’obertura dels 
centres de serveis socials de Grassot i Coll 

Xavi Tedó

Dues operàries treballant en la rehabilitació 

de l’edifici de serveis socials de Sant Lluís

Lluïsos tanca la 

campanya 400 x 500 

amb 60.000 euros 

La campanya de Lluïsos 400 x 
500 per sufragar una part de la 
despesa que no ha arribat per 
l’operació Deutsche Bank s’ha 
tancat aquesta setmana sis mesos 
després de l’arrencada amb una 
recaptació de 60.000 euros dels 
quals l’entitat en fa “un balanç 
més que exitós”. La campanya ha-
via de servir per eixugar el deute 
de la reforma integral i es com-
plementa amb un finançament 
del pagament a partir de la pròpia 
constructora i un leasing d’equi-
paments que permetrà traspassar 
deute i pagar a més llarg termini. 

La Federació d’Ateneus 

premia l’escola de 

teatre del Centre

L’escola de teatre del Centre ha 
rebut el reconeixement de la Fe-
deració d’Ateneus de Catalunya, 
amb un guardó que reconeix la 
tasca duta a terme per les enti-
tats i associacions de Catalunya. 
La direcció de l’entitat gracienca 
va recollir el premi en una gala 
celebrada a finals d’any. La vint-i-
sisena edició del certamen també 
va reconèixer la tasca conjunta 
dels Lluïsos i l’Associació Cata-
lana d’Integració i Desenvolupa-
ment Humà (acidH). 

Cedida

breus

S.M.

Nati López durant els primers dies d’acampada davant l’ICAM, a l’avinguda Vallcarca

Silvia Manzanera

En aquests moments no hi ha cap 
acampada davant de l’ICAM però 
les protestes no s’han aturat. Des 
que Nati López decidís plantar-se 
davant de l’Institut d’Avaluacions 
Mèdiques, a l’avinguda Vallcarca, 
per reclamar la incapacitat total 
i el dret a seguir endavant digna-
ment, el moviment entorn la seva 
causa ha pres forma i força fins a 

El 13 de gener la policia es va endur el material per “motius de seguretat”

La retirada de l’acampada davant 
de l’ICAM no afluixa les protestes

constituir una plataforma. Així, el 
passat 13 de gener es va constituir 
a la seu del col·lectiu Ronda la 
plataforma d’Afectades de l’ICAM 
per denunciar les altes mèdiques 
“injustes” i “el tracte denigrant” 
de l’institut. Com a promotora de 
la iniciativa figurava Nati López, 
que segueix des de l’octubre la se-
va reivindicació amb una intensa 
campanya a les xarxes socials, i 
Clara Valverde activista dels drets 

de les afectades de Fatiga Crònica 
i Fibromiàlgia. Diversos movi-
ments socials, el sindicat CGT, la 
CUP o BCN En comú s’han sumat 
a la iniciativa, i han donat suport, 
durant els darrers mesos, a les 
concentracions convocades da-
vant la seu de l’avinguda Vallcar-
ca. El passat 13 de gener, la Guàr-
dia Urbana va retirar la tenda de 
campanya i tot el material que 
Nati López tenia davant l’ICAM 

“per motius de seguretat a causa 
de les fortes ventades”. López ha-
via abandonat la protesta però té 
intenció de tornar-hi després que 
l’ICAM li comuniqués l’alta mèdi-

ca. La concentració pel 18 de ge-
ner es va suspendre per falta del 
permís, però els convocants man-
tenen les del 25 de gener i les de l’1 
i 8 de febrer. 

Albert Balanzà 

Tres anys després d’adquirir una 
antiga fàbrica de Sant Lluís canto-
nada Alegre de Dalt, tocant a Pi i 
Margall, l’Ajuntament ja ha donat 
el vistiplau als operaris perquè co-
mencin a deixar a la vista la nova 
façana del CSS Grassot i que l’equi-
pament entri en funcionament a 
l’abril, segons apunten fonts mu-
nicipals. La rehabilitació integral 
de l’edifici i la remunta de dos pi-
sos és la part més impactant d’una 
reforma que acaba amb una llarga 
reivindicació al barri, després que 
l’última reordenació interior de la 
Sedeta exclogués la ubicació dels 
serveis socials i el Districte co-
mencés a buscar alternatives. La 

solució provisional, tots aquests 
anys, ha estat si més no estrambò-
tica: el centre de serveis socials de 
Grassot estava    ubicat a la plaça de 
la Vila. Encara hi és.
El nou CSS Coll-Vallcarca ha vis-
cut una altra dimensió de reorde-
nació, no menys complexa. Situat 
històricament a l’edifici d’equi-
paments on hi ha el centre cívic 
El Coll-La Bruguera, la detecció 
de corrents d’aigua que podrien 
afectar la salut -i que van motivar 
canvis en la ubicació de la recep-
ció- van posar el crit d’alerta en-
tre els treballadors i el Districte va 

La Vila avança deu llocs en sis anys 

i ja és el 12è barri més ric de BCN

L’any 2008 la Vila de Gràcia te-
nia una renda familiar mitjana 
de 100,7 punts i ara, amb dades 
de 2014, en té una de 118,1. En 
sis anys el nucli històric, amb 
aquestes xifres ha passat del lloc 

22 al 12 de Barcelona i supera 
Vallcarca, la Salut o Grassot, que 
li havien anat al davant (111,9, 
111 i 102,6 el 2008). La caiguda 
més notable és Vallcarca: de 119 
punts el 2012 a 101 aquest 2014.

activar la necessitat del trasllat. 
A finals d’octubre el CSS ja es va 
moure puntualment a les ofici-
nes centrals del carrer València i 
abans de Nadal va sortir el plec 

de condicions per fer una reforma 
interior a Maignon 15 que durarà 
tres mesos. A mitjans de juny, se-
gons les mateixes fonts, obrirà el 
nou CSS Coll-Vallcarca. 
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L’estalvi energètic a la llar, 
de campanya a Gràcia

editorial

Premi europeu al projecte de l’escola Jesuïtes Kostka

Desinformació

El concurs europeu d’educació ambiental The power of the 
compost, organitzat per l’estratègia Zero Waste Europe, 
ha guardonat amb el “premi a les solucions comunitàries” 
a l’escola Jesuïtes Gràcia Kostka per la seva gran tasca en el 
compostatge de la matèria orgànica generada a l’escola, i la 

difusió que en fan a les famílies i a altres escoles de la xarxa 
dels Jesuïtes. Un altre dels projectes escolars destacats aquest 
mes és #EscoltemElPati, de l’escola JM Jujol, que després de 
molts anys de treballar-hi per la millora de la qualitat acústica, 
la seva comunitat educativa es felicita pels objectius assolits.

L’associació Ecoserveis explica com fer un ús conscient de l’energia

En consum energètic, la desinfor-
mació surt cara. Així ho asseguren 
des de l’Associació Ecoserveis, 
responsables de la campanya que 
estan portant a terme a Barcelona 
i que aquest mes també ha arribat 
a Gràcia en format de tallers. El 
primer pas per reduir costos és 
optimitzar la tarifa. Aquesta entitat 
sense ànim de lucre explica que 
s’han trobat molts casos que amb 
una bona optimització de tarifa 
elèctrica, es pot reduir fi ns a un 40 
per cent el cost de la factura. Se-
gons adverteixen des de l’entitat, 
és especialment rellevant actuar 
sobre els principals focus de con-
sum, que en una llar és la calefacció 
i l’aigua calenta. Evitar que entri el 
fred, millorant l’aïllament de casa, 
fer un ús adequat dels aparells 
de calefacció i refrigeració o de 
la caldera farà reduir la despesa 
energètica fi ns en un 15-20%. Això, 
és clar, és la part que correspon al 
consumidor. Però, i què es pot fer 
per reduir l’abús de les empreses 
energètiques. L’entitat respon: 
formar i informar a la ciutadania 
sobre quines tarifes són adequa-
des per ells, incentivar que desen-
volupin accions de responsabilitat 
social corporativa a clients, que 
donin ajudes per a la renovació 
energètica dels aparells que tenen 
els usuaris, destinar partides a fons 
perdut perquè els usuaris vulne-
rables no vagin acumulant deutes 
de subministraments, i un llarg 
etcètera. Així, els ciutadans han de 
tenir totes les eines necessàries 
per posar a la pràctica l’estalvi 
energètic i l’administració fer la 
part que li correspon per evitar-ne 
els abusos.

Jesuïtes Gràcia Kostka
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil
Santuari del Coll, ds de 8.30 a 14 h. Bibl. 
Jaume Fuster, dll de 16 a 19.30. Mercat de 
l’Estrella, dc de 8.30 a 14 h. Plaça Joanic, ds 
de 16 a19.30 h. Travessera de Gràcia/Gran 
de Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Plaça Revolució, 
dc de 16 a 19.30. Pg de Sant Joan/Indústria, 
dj de 8.30 a 14 h. Pg de Sant Joan/Rosselló, 
dll de 16 a 19.30.

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 
Tel 93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Mapa ecològic de recursos de Gràcia
www.mapaecologic.net

Serveis d’interès

més sostenible

Submon consolida el projecte de 
pesca i consum de peix responsable
D u ra n t  e l  p a s s a t 

2015, Submon -enti-

tat gracienca signant 

de la xarxa Barcelona 

+ Sostenible- i Acció-

natura han treballat 

per consolidar l’esta-

bliment de la etique-

ta #PeixDeCustòdia: 

un projecte de pesca 

sostenible i consum 

de peix responsable i 

amb valor afegit. 

Redacció

Aquesta iniciativa va sorgir del 
projecte de custòdia marina a 
l’espai de Canyons del Maresme, 
on Submon treballa des del 2009 
implicant als diferents sectors 
usuaris de la zona en el bon ús 
dels seus recursos i en la conser-
vació dels seus valors naturals, 
com els cetacis. L’any 2013 es 
va decidir donar un pas més 
enllà en la conservació de l’àrea, 
implicant al sector pesquer per 
promocionar el peix de la zona, 
pescat de forma tradicional, i així 
va néixer el #PeixDeCustòdia.
Es tracta, per tant, d’un pro-
ducte de custòdia que permet 
consumir peix de forma res-
ponsable. El #PeixDeCustòdia 
ha d’haver-se pescat amb arts 
selectives i de baix impacte en 
el medi, complir amb una sèrie 
de bones pràctiques i amb la 
legislació vigent, ser compatible 

Des de Gràcia es cuina des 
de fa anys una publicació eco-
logista independent d’actua-
litat, “crítica” i “i d’anàlisi per 
a la nova era solar”, tal com 
ells expliquen. Així, EcoDiari 
és una iniciativa comunicativa 
del periodista Xavier Borràs, 
nascuda el 2008, que rep el 
suport del Diari Forestal 
(Grup Nació Digital) i del 
Col.lectiu Userda (Associa-
ció Catalana de Comunicació 
Ecologista). 
EcoDiari es reclama, des 
de l’herència del Moviment 
Ecologista Català (MEC) i 
de la revista Userda, com a 
publicació independent del 
pensament ecologista, amb 
l’objectiu de ser una eina 
d’informació, d’investigació i 
d’anàlisi de la realitat ecolò-
gica de Catalunya. 
[www.ecodiari.cat]

Paranys per a la Pro-
cessionària. L’Aula Am-
biental del Bosc Turull ha 
començat l’any amb una 
activitat, el passat diumenge 
17 de gener, per prevenir 
i controlar la plaga de la 
processionària del pi (Thau-
metopoea pityocampa).  Amb 
la col.laboració de Perma-
cultura Barcelona, es van 
donar a conèixer què es la 
processionària, el seu cicle 
de vida, els efectes que causa 
sobre la salut humana i sobre 
els ecosistemes forestals i els 
mitjans de control existents.
[www.boscturull.cat]

L’ecodiari, 
referència 

digital

amb la viabilitat d’altres espècies, 
ampliar l’oferta d’espècies per 
disminuir la pressió sobre aque-
lles més amenaçades i provenir 
d’un espai de custòdia, en aquest 
cas de l’espai de custòdia marina 
de Canyons del Maresme.
Durant el 2015 Acciónatura s’hi 
va sumar al projecte, aportant 
la seva experiència i coneixe-
ment en una altra iniciativa de 
desenvolupament d’un segell de 
consum responsable de peix a la 
zona del Garraf. Amb el suport 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, les dues entitats 
han treballat conjuntament 
per consolidar i promocionar 
l’etiqueta #PeixDeCustòdia. 
Una identifi cació de qualitat i 
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La campanya de Submon defensa la pesca sostenible de peix i el consum responsable

consum responsable, que implica 
a diferents sectors i apropa el 
producte als consumidors.
El projecte ha consistit en es-
tablir les bases del concepte 
#PeixDeCustòdia, en visitar 
les confraries de pescadors del 
Barcelonès, Maresme i La Selva 
per implicar al sector pesquer, en 
dissenyar un logotip i un pla de 
campanya per introduir el pro-
ducte al mercat i en editar una 
sèrie de material divulgatiu, com 
fulletons i díptics, que han ajudat 
a difondre i explicar el concep-
te. Paral.lelament, s’han creat 
una sèrie d’eines per apropar i 
facilitar el producte als consumi-

dors, com són l’elaboració d’un 
receptari online especialment 
ideat per aquest tipus de peix, de 
mà de la cuinera Núria Bàguena, 
i una sèrie de material al web 
que inclou des de consells per 
comprar i preparar peix i con-
ceptes gastronòmics fi ns a una 
explicació dels arts de pesca que 
s’utilitzen a les costes catalanes. 
A més, s’han realitzat dues xer-
rades obertes al públic, tallers de 
neteja, on els propis pescadors 
van ensenyar als assistents com 
netejar i fi letejar peix fresc. Per 
cert, el #PeixDeCustòdia es pot 
trobar a la peixateria Blasco, al 
mercat de l’Abaceria.

Els pescadors han estat clau en la campanya feta per l’entitat gracienca

Cedida
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El concurs europeu d’edu-
cació ambiental The power of 
the compost, organitzat per 
l’estratègia Zero Waste Europe, 
ha guardonat amb el “premi a 
les solucions comunitàries” a 
l’escola Jesuïtes Gràcia Kostka 
per la seva gran tasca en el com-
postatge de la matèria orgànica 
generada a l’escola, i la difusió 
que en fan a les famílies i a altres 
escoles de la xarxa dels Jesuïtes.

Iniciat fa 10 anys, aquest 
projecte de reciclatge i compos-
tatge de la matèria orgànica té 
la voluntat de reduir els residus 
generats a l’escola i obtenir 
fertilitzant natural per l’hort 
del jardí. Es va iniciar amb un 
compostador de jardí regalat 
per una família, i al llarg dels dos 
darrers cursos de participació 
al programa Escoles + Soste-
nibles, s’ha ampliat la dotació 
tant de compostadors de jardí, 
com de vermicompostadors. El 
procés de compostatge amb els 
alumnes més petits s’observa 
en els vermicompostadors, i 
els més grans s’encarreguen 

escoles + sostenibles

Premi a la iniciativa de 
compostatge de l’escola 
Jesuïtes Gràcia Kostka

del funcionament i estudi dels 
compostadors de jardí. L’alum-
nat és responsable de totes les 
tasques: recollir i afegir els re-
sidus orgànics al compostador, 
i controlar-ne l’evolució. Al cap 
d’uns mesos de treballar-hi, ja 
es poden observar processos i 
resultats. D’una banda, l’aparició 
de tota la fauna associada al 
procés de compostatge permet 
dur a terme un munt d’activitats 

d’observació i aprenentatge 
sobre el funcionament dels 
cicles naturals. I de l’altra, ja 
es pot recol·lectar el compost, 
que s’utilitza com a fertilitzant 
al jardí i a l’hort, tancant així el 
cicle de la matèria, i comprovant 
experimentalment que la natura 
no produeix residus. 

I per si això en altres àmbits 
encara no es coneix ni practica, 
s’organitza un taller per les famí-
lies, i es porta el vermicompos-
tador amb els “cucs viatgers” a 
altres escoles de la xarxa dels 
Jesuïtes per a que n’aprenguin 
i s’animin a fer el mateix. Hi ha 
el projecte de futur de construir 
petits vermicompostadors per 
a que l’alumnat els pugui portar 
a casa per explicar el procés 
de compostatge amb cucs a la 
família. Enhorabona pel premi!

Laura Ceraldi, responsable 
de l’hort del Col·legi Jesuïtes de 
Gràcia – Kostka

Escola Jujol

L’escola Jujol celebra el projecte col.lectiu que han portat a terme al pati

Amb el muntatge de l’ampliador del compostador

Jesuïtes Gràcia Kotska

Un pati amb més 
qualitat de vida

Els més petits observen el procés de compostatge en el vermicompostador

Jesuïtes Gràcia Kotska

Finalment, després de molts 
anys de treballar per la millora 
de la qualitat acústica del pati 
de l’escola Josep Maria Jujol, la 
disminució de la reverberació ja 
és un fet real, quasi inimaginable 
a l’inici del projecte. Estem molt 
contentes perquè ara que ja 
s’ha acabat la instal.lació de les 
plaques absorbents i en conjunt 
amb totes les altres mesures 
aplicades abans de l’estiu (veure 
els “De Verd” núm. 99 i 104) això 
realment funciona! Encara no 
hem mesurat els decibels, serà 
una de les tasques a emprendre 
aquest 2n trimestre, però es 
nota moltíssim la millora i es 
pot observar la disminució de 
manera gràfi ca als dispositius 

del SSSplau. Fins i tot les nenes 
i nens que entre joc i joc, cor-
redissa i corredissa no n’eren 
realment conscients, ara se 
n’adonen que hi ha hagut una 
millora de la reverberació. 

I el projecte continua, ja que 
a més a més de l’hort a terra i 
l’hort vertical, la comunitat edu-
cativa del Jujol volem continuar 
ampliant el verd del pati, ja que 
a més de contribuir en la qualitat 
acústica, també millorarà altres 
paràmetres ambientals com la 
composició de l’aire, la humitat 
i frescor, les olors... i per tant, 
ens donarà més qualitat de vida!

Comissió #EscoltemElPati de 
l’escola JM Jujol

Escola Jujol

Pati de l’escola amb les plaques absorbents
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“Tenim un gran desconeixement dels 
serveis contractats en llum i gas”

En què consisteix la campanya Car-
rega’t d’energia?
Ofereix la possibilitat de donar-se d’alta 
en un entorn virtual que permet compar-
tir consells d’ús i d’estalvi energètic a la 
llar amb una comunitat d’usuaris i trobar 
dades del propi consum històric mes a 
mes, a partir de les dades provinents de 
la lectura dels comptadors per part de la 
companyia elèctrica de distribució. Per 
altra banda també hi ha l’opció d’instal·lar 
sense cap cost un equip de mesura del 

L’Associació Ecoserveis porta 

a terme la campanya Carre-

ga’t d’Energia, de l’Ajunta-

ment de Barcelona, amb l’ob-

jectiu de fer més conscients 

als ciutadans de l’energia que 

requereix la seva llar per així 

estalviar-ne. A Gràcia, s’hi han 

fet diversos tallers. En parla 

l’Oriol Giménez, d’Ecoserveis.

Membres de l’associació Ecoserveis fent un taller sobre estalvi energètic a la llar

consum elèctric a dins de casa. D’aquesta 
manera l’usuari pot tenir accés al seu 
consum a temps real. Per gaudir d’aquest 
equip s’ha de disposar de connexió d’inter-
net a casa i senyal wi-fi  i, durant el procés 
d’inscripció a la plataforma barcelona.cat/
autosufi ciencia, se n’ha d’indicar l’interès. 

Quin és el seu principal objectiu?
Es tracta de fer un ús conscient i trans-

Silvia Manzanera

formador de l’energia que consumim. 
Volem millorar la qualitat de vida de les 
persones i que facin un consum crític de 
l’energia. Per a fer-ho, el projecte augmen-
ta la formació i la informació a l’abast del 
ciutadà sobre energia a la llar. A través 
del Carrega’t d’Energia es preten que els 
ciutadans redueixin el cost de les seves 
factures d’energia, optimitzin els aparells 
que utilitzen per treure’ls-hi el màxim de 

rendiment amb el mínim cost i millorin el 
confort a casa seva.  

Com valoreu els tallers que heu fet 
fi ns ara?
Tenen molt bona rebuda. En general hi 
ha un desconeixement molt gran sobre 
els conceptes que integren les factures 
d’energia i sobre com actuar per re-
duir els costos. Per altra banda, no es 
coneixen alguns dels aspectes que es 
tenen contractats. Tenim una potència 
contractada sovint excessiva, no tenim la 
modalitat de discriminació horària -que 
permet reduir el preu de l’electricitat 
durant certes hores del dia- i molta gent 
que en podria ser benefi ciaria no sap que 
és el bo social que s’aplica a les tarifes de 
mercat regulat. 

Creieu que la gent encara té poca 
formació en aquests temes?
La veritat és que sí. Que hi hagi desconei-
xement sobre alguns consells per estalviar 
energia a la llar no és preocupant, el que 
trobem més greu és que hi hagi un gran 
desconeixement del tipus de serveis i 
tarifes que es tenen contractats en gas i 
electricitat. Saber què pagues i per quin 
ús és molt rellevant si parlem de submi-
nistraments bàsics. 

Cedida
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Imatge recent del refugi antiaeri de la plaça Diamant

L’espai subterrani de la plaça del Diamant tanca el 2015 amb prop de 5.000 persones en 200 visites

La xarxa de refugis antiaeris de 
Gràcia, prop de noranta només 
un dels quals -el de la plaça del 
Diamant- té una periodicitat vi-
sitable i oberta al públic, servirà 
de base material per a la recu-
peració de la memòria històrica 
de l’Hospitalet i de Madrid. Vuit 
anys després de la inauguració 
del refugi del Diamant, el gener 
de 2007, les visites anuals sumen 
prop de 5.000 persones reparti-
des en 200 sessions. 

Albert Balanzà

L’estudi dels refugis antiaeris és 
matèria d’interès en punts tan 
allunyats com l’Hospitaket de 
Llobregat i Madrid, i així ho han 
constatat des del Taller d’Història 
de Gràcia, quan aquest gener han 
estat sol·licitats des de la capital 
de l’Estat però també des del Mu-
seu de l’Hospitalet per demanar 
assessorament i fer xerrades espe-

Els refugis antiaeris de Gràcia, exemple per 
desplegar memòria a l’Hospitalet i Madrid 

Josep Maria Contel

cífiques. A l’Hospitalet, per exem-
ple, el recent treball d’Oriol Valls, 
amb la ubicació de 24 refugis, ha 
servit per despertar un passat gai-
rebé desconegut a la ciutat, i ara, 

el pròxim 18 de febrer, ja s’ha pro-
gramat una conferència del presi-
dent del Taller d’Història i expert 
en investigació dels refugis, Josep 
Maria Contel, perquè doni llum 

El senat del 
Coll arrenca 
reivindicant 
la muntanya 

A. B. 

El senat del Coll, el nou ens que 
una dotzena de dirigents veïnals 
han impulsat per plantejar idees 
estratègiques de transformació del 
barri, iniciarà els debats el pròxim 
28 de gener amb una reivindicació 
del disseny específic dels barris de 
muntanya. “Volem evitar la teoria 
de la ciutat plana que s’imposa so-
vint des dels despatxos de l’Ajun-
tament i que al final obliga a re-
fer bona part de les reformes que 
s’impulsen sobre el terreny”, ha 
explicat el president de l’AV Coll-
Vallcarca i principal impulsor de 
la iniciativa, Salvador Barrau. La 
nova plataforma té com a princi-
pal referència ideològica la idea de 
l’arcàdia catalana que ara fa cent 
anys el Par Güell va començar a 
estructurar a partir d’una munta-
nya on s’hi havia de fer tot. “Hem 
de decidir què n’hem de fer de la 
muntanya pelada o de les pujades 
i baixades dels carrers”, diu Bar-
rau. La Salut, el Carmel i la Teixo-
nera també hi participaran. 

general a la nova línia de treball.
Aquests contactes se sumen en un 
moment que el refugi del Diamant 
ha tancat xifres d’assistència rè-
cord l’any 2015 amb 191 visites, 
majoritàriament tots els diumen-
ges a les 11 del matí però també 
en festivitats especials, i un total 
de 4.684 persones. La memòria 
del Taller, entitat que gestiona les 
visites al refugi, també detalla al-
tres tipus d’activitats relacionades 
amb la recuperació de la memòria 
històrica local com les visites que 
es fan a la Finca Sansalvador, de 
caire modernista, a tocar del Parc 
de la Creueta del Coll, que en-
guany ha tancat l’any amb 40 ses-
sions i 714 visitants.
Les dues activitats acaparen la 
majoria d’accions que es dinamit-
zen a Gràcia, si bé també s’hi han 
de sumar els 24 itineraris histò-
rics i les 10 passejades que l’enti-
tat ha fet al llarg de l’any, a més 
d’altres xerrades, conferències i 
exposicions. En total, el Taller ha 
tancat l’any amb 324 activitats i la 
mobilització de 7.637 persones.  
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recomanem
La BCNegra a la Jaume Fuster. El 29 de 

gener s’inaugura, amb Paco Camarasa, An-

drea Elvira i Joaquim Noguero, la mostra 

‘Paco Elvira, vist i llegit’. I després, taula ro-

dona ‘Els veiem, però no els llegim? Els pe-

riodistes, objectiu rere l’objectiu’, amb Ja-

vier Bauluz (periodista gràfic), Jordi Borràs 

(il·lustrador i reporter gràfic), Javier Couso 

(artista, eurodiputat i creador de l’associa-

ció Hermanos, Amigos y Compañeros de 

José Couso), Andrea Elvira (filla de Paco El-

vira) i Pepe Encinas (fotògraf). 

Divendres 29 de gener a la Bibl. Jau-
me Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

EXPOSICIONS

Fins al 30 de gener
Projecte Nadal per a Tothom. El Centre 

Cívic La Bruguera vol donar a conèixer un 

projecte de solidaritat que sorgeix de la 

necessitat de prevenir i fer visible la situ-

ació d’aïllament d’algunes persones de la 

zona nord del districte de Gràcia. Orga-

nitza l’Equip promotor del projecte “Na-

dal per a Tothom”. Inauguració el 12 de 

gener a les 19 h.

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 2 de febrer
Exposició nadalenca, de Santa Llúcia a La 

Candelera. Organtizada per la Fundació 

Festa Majkor de Gràcia, dins del seu pro-

grama d’activitats per Nadal.

Espai Albert Musons (Alzina, 9), de 17 a 21 h 

Fins al 4 de febrer
Exposició El campanar i la Festa, 150 

anys. Mostra itinerant que es va realitzar 

amb motiu de la celebració dels 150 anys 

d’aquest símbol de Gràcia.

El Centre (Ros d’Olano, 9), de 17 a 21 h

Fins al 3 de febrer
три. La galeria Untitled presenta una 

mostra amb artistas de fora i de Barcelona; 

la tercera de la seva nova activitat Exhi-

bit in Barcelona! Aquest cop amb artistes 

de Grècia, Holanda, Rússia, país -aquest 

últim- que inspira el nom de la mostra, 

tres en rus. Els artistes d’aquí participan 

en un projecte experimental on fan obres 

sobre una altra persona (un altre artista 

del grup), qui només ha conegut per una 

hora i només dues setmanes abans de la 

inauguració. 

Galeria UntitledBCN (Topazi, 14)

Fins al 8 de febrer
El Magreb: societat i tradició. Mostra 

que recull les fotografies realitzades per 

Laura Marfil al Magreb i que ens acosten 

a una cultura no tan llunyana. L’horari de 

visita és dimecres de 11 a 14 h, divendres 

de 17.30 a 21 h i dissabte de 17 a 22 h.

L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10)

Fins al 22 de febrer
Exposició Getting around! de Lara Fluxà. 

L’artista presenta un treball que dialoga 

Dilluns 25 de gener
Trobada d’Hivern de Corals.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h 

Dimarts 26 de gener
Jam session: Swee Gipsy Swing Nights.

La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 21 h

Sessió flamenca: Gandom Garousi.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Dimecres 27 de gener
Taula rodona: Com podem solidaritzar-

nos amb el poble sirià? Balanç de la re-

collida d’ajuda humanitària.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Xerrada: Filosofia radical i utopia: de 

Marx als nostres dies.

Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

Xerrada: La teva identitat a la xarxa, com 

gestionar-la.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a les 19 h

Màgia: Daniel Heis.

La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 

21.30 h

Sessió de bossa nova i músiques del 

món.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 22 h

Dijous 28 de gener
Concert: Arema.

La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 21.30 h

Sessió flamenca: Gandom Garousi.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Open Mic Night.

Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.30 h

ENTITATS 

Dissabte 23 de gener
Teatre: TOC TOC, a càrrec del Grup de 

Teatre del Centre. La recaptació serà 

destinada íntegrament a Càritas. Preu 

de l’entrada, 5 €.

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h 

Dimarts 26 de gener
Cicle de conferències ‘El cristianisme 

en diàleg’: Diàleg des de la ciència i 

l’espiritualitat, sorpresa i profunditat 

del món. David Jou. 

Centre Moral (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Dijous 28 de gener
Dinar d’extreballadors, col·laboradors i 

amics de l’antiga Bruguera. 

Alberg Mare de Déu de Montserrat (Pg Mare de 

Déu del Coll, 41-51) a les 13.30 h

Diumenge 31 de gener
Titelles: El porc ferotge. Produccions Es-

sencials. De 4 a 12 anys. 

Lluïsos Teatre (Pl Nord), a les 12 i a les 18 h

Amb el suport de:

amb la poesia i la ciència a través de l’art i 

és el desenvolupament del treball que va 

guanyar l’any 2012 l’Ajut a la Jove Creació 

d’Arts visuals en la modalitat d’escultura 

que atorga cada any la Fundació.

Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3-11, 3r)

ACTES 

Divendres 22 de gener
Cinema: Las Damas Azules (Bérengère 

Sarrazin).

Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h

Concert: Dead Moon Records 2n aniver-

sari.

Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21 h

Concert: Pep Guimeno “Botifarra”, Naiet 

Cirerer, Xavier de Betera i Hilari Alonso.

CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Concert: Old Steam + Djmamayé.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 59), a les 

22 i 23.50 h

Concert: Rumbakana.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 hs

Dissabte 23 de gener
Xerrada: Humanisme i filosofia perenne.

Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 12 h.

Dead Moon Records 2n aniversari.

Almo2Bar (Bruniquer, 59), a les 21 h

Concert: Crushed Beaks.

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21.30 h

Concert: Calamento.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 59), a les 22 h

Concert: Grupo Sabor.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Diumenge 24 de gener
Documental: Imagine Elephants.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Espectacle: Tony Hellfinger (mentalista).

La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 20 h

Concert: Gandom Garousi + Vladimir 

Santana.

Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 20.30 i 22.30 h 

cartellera

 CINEMES

 BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat, 
 15. Tel. 93 217 26 42.
• Los odiosos ocho. Dv, ds, dl, dc i dj, 15.50, 19.00 

i 22.10. Dg, 19.00 i 22.10. Dm, 15.50. Dm, 22.10. 
Dm, 19.00. Dg, 16.00.

• La fierecilla domada. Teatre Bolshoi. Live. Dg, 
16.00.
• Rhapsody / The two pigeons. Royal Opera House. 
Live. Dm, 20.15.
• Alvin y las ardillas: fiesta sobre ruedas. Dv, ds i 
dg, 16.05, 18.05 i 20.05. Dl, dm, dc i dj, 16.05 i 18.05.
• Mad Max: Furia en la carretera. Dv, ds i dg, 22.05. 
Dl, dm, dc i dj, 20.05 i 22.30.
• La juventud. 16.20, 19.20 i 22.20.
• La chica danesa. Dv, ds, dg, dl i dc, 16.10, 19.10 i 
22.10. Dm i dj, 16.10 i 19.10.
• La gran apuesta. Dj, 22.05. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16.05, 19.05 i 22.05. 16.05, 19.05 i 22.05. Dj, 16.05. 
Dj, 19.05.
• Palmeras en la nieve. 16.00 i 19.10.
• Star Wars. El despertar de la fuerza. 22.20. 16.15.
• El puente de los espías. Dv, ds, dg, dl i dc, 16.00, 
19.00 i 22.00. Dm, 16.00 i 22.10. Dj, 16.00 i 22.00.
• El hijo de Saúl. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 18.10 i 22.30. 
Dg, 22.30.
• Ocho apellidos catalanes. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 
16.00 i 20.20. Dg, 20.20.
• Joy. 19.15 i 22.15.

CINEMES GIRONA. Girona,  175
 • La fi erecilla domada (ballet directe Teatre Bols-

hoi). Dg, 16.00.
• Midiendo el mundo. Dv, dc i dj, 17.00. Ds, 17.45. 

Dg, 18.15. Dv i dc, 22.00.
• Sonata per a violoncel. Dc, 19.30.
• The end of the tour. Dv i dc, 18.00. Dj, 17.00. Ds 

i dg, 16.00 i 18.00, Dv, ds i dc, 20.00 i 22.00. Dg, 
20.00. Dj, 22.00.

• LATcinema: Las damas azules. Dv, 20.00.
• Lluc Sky Walker. Dj, 22.00.
• Barcelona, nit d’hivern. Dv, 17.30. Ds, dg i dc, 

20.00. Dj, 22.00.
• Secretos de guerra. Ds, 16.00.
• Casa Asia: The Rainbow island. Ds, 20.00.
• Santuaris contra el franquisme. Dj, 20.00.
• Coco, el petit drac. Ds i dg, 16.00.
• David Baró presenta Annemann, la història d’un 

creador de misteris. Ds, 22.00.
• Hiena. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.00. Dv, ds, dc i dj, 

22.00. Dg, 20.00.

 CINEMES TEXAS. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 www.cinemestexas.cat]

•  Sala A: Loreak. 16.00, 18.00 i 20.00. Amy. 22.00.
•  Sala B: El Rey de la Habana. 15.50. Deute d’ho-

nor. 18.00 i 20.15. Mandarines. 22.20.
 •  Sala C: Àtic sense ascensor. 16.00, 18.00 i 20.00. 

Ds i dg, 18.00 i 20.00. Victoria.
•  Sala D: Aprenent de gigoló. 16.00, 18.00 i 22.20. 

El Rey de la Habana. 20.00.
SESSIONS TEXAS NANOS. infantils. Totes doblades al 

català i al preu de 3 €. De tarda. Ds i dg a les 16.00.
•  Sala 3: La volta al món en 80 dies. 
Sessions matinals. Diumenges i festius a les 12.00 
•  Sala A: La llegenda del martell de Thor. 
•  Sala 2: El secret del llibre de Kells. 
•  Sala 3: La volta al món en 80 dies.
•   Sala 4: Les aventures dels cinc.

VERDI HD. Carrer Verdi,  32 
• Los odiosos ocho. 12.00, 16.00, 19.00 i 22.00. 
• 45 años. 16.05. 
• No es mi tipo. 18.00 i 20.10. 
• Truman. 22.25. 

• La gran apuesta. 12.00.
• La Academia de las Musas. 16.10 i 18.15. 
• Sufragistas. 20.15. 
• Langosta. 22.20. 
• El hijo de Saúl. 12.00. 
• Mia madre. 12.00, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 
• Star Wars: El despertar de la Fuerza. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 12.00 i 16.30. Ds i dg, 16.30.
• Joy. 19.45 i 22.15.

 VERDI PARK. Torrijos,  49. 
• El hijo de Saúl. 16.10, 18.15, 20.20 i 22.25.
• La chica danesa. 15.55, 18.05, 20.25 i 22.35.
• Macbeth. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• La gran apuesta. 17.00, 19,40 i 22.15.
• Cantinfl as. (preestreno). Dm, 20.15, 
• París, Texas (de Wim Wenders). Dj, 20.15,
Verdi Kids: Carlitos y Snoopy. Ds i dg, 12.00. Les 

aventures del petit Talp. Dg, 11.45. 
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Puigmartí i Travessia de Sant Antoni encenen enguany foguera la nit de dissabte 30 de gener

Els Foguerons de Sant Antoni a 
Gràcia estan més vius que mai. Si 
fa tres anys el president de l’As-
sociació cultural Albopàs, Toni 
Torrens, esperava que l’impuls 
de les entitats de cultural popular 
asseguressin la supervivència de 
la festa, enguany, els números 
corroboren aquest desig: sumen 
dos carrers més i els foguerons 
s’estenen fins a 12 punts. A més 
de les activitats en el marc del 
Tradicionàrius, la Violeta i l’Es-
pai Musons també seran seu de 
diverses activitats. 

Silvia Manzanera 

Del 28 de gener fins al 30 de ge-
ner, en l’anomenat Cap de Set-
mana de Les Illes, Gràcia viurà 
una nova edició dels Foguerons 
de Sant Antoni, celebració popu-
lar que Toni Torrens va portar a 
la Vila fa 24 anys. L’evolució, tot 
i les dificultats d’algunes edicions, 
és de menys a més. “Vam comen-
çar d’una manera molt senzilla i la 
part cultural i gastronòmica s’ha 
incrementat notablement”, asse-
gura Torrens. En aquest sentit, els 
organitzadors destaquen la “bona 
entesa” amb les institucions ba-
lears que han facilitat enguany el 
concert Nits de Formentera, amb 
Aires Formenterencs, Imaràntia, 
Xumeu Joan i Caramelles de For-

Arxiu

Els Foguerons sumen dos carrers nous i 
la festa s’amplia amb onze punts de foc

Foguerons a Diamant en una imatge d’arxiu

mentera, divendres a les deu de la 
nit al CAT. També han volgut res-
saltar les exposicions L’art de l’Art 
de Ramon Llull, de la Universitat 
de les Illes Balears, amb obres 
commemoratives del 700 aniver-
sari de la seva mort, que acull el 
CAT. La Violeta, per la seva part, 
inaugurarà divendres 29 l’exposi-
ció Welcome to Ses Illes, comissa-
riada per Pau Minguet, i oferirà a 
les vuit del vespre l’espectacle mu-
sical i poètic El Verger de l’Amat, 
basat en l’obra de l’escriptor i fi-
lòsof mallorquí. Tant la Federació 
de Foguerons com el Districte ce-
lebren l’increment de les fogueres, 
fet que permet la “descongestió” 
d’alguns punts i arribar a un ma-
jor nombre de persones. En quant 

Helena 
Basagañas 
s’estrena a 
Gràcia 

S.M.

L’artista barcelonina Helena Ba-
sagañas exposa a Gràcia per pri-
mera vegada i ho farà de la mà de 
la Revista Mirall, fent ús de l’Espai 
AnGram -carrer La Granja, 23 des 
d’aquest divendres-, i del projec-
te cultural d’aquest jove equip de 
periodistes. “Aquesta és la segona 
exposició que acollim, amb la idea 
de mostrar els joves artistes il-
lustratius que creiem que haurien 
d’estar en primera línia”, resu-
meix Joan Vila, editor de cultura 
i art de la publicació. Apropant 
disciplines, creant comunitats i 
barrejant autènticament, El Mi-
rall insisteix en la seva proposta 
d’apropar i “fer valdre” l’art con-
temporani fet per joves i amb 
una mirada nova. La llum fosca, 
el nom de l’exposició, mostra els 
treballs realitzats per Basagañas 
en el darrer any, un treball “sin-
cer” i “auster”, com qualifica l’ar-
tista, on s’ha enfrontant amb la 
dicotomia d’abstracció i figuració. 
“M’agrada provar on comença 
una i acaba l’altra”, subratlla Ba-
sagañas. La inauguració, diven-
dres 22 a les 19.30 h. 

La dramatúrgia explica la histò-
ria d’una dona de 81 anys amb 
demència senil ingressada en una 
residència, la Teresa Carreres i la 
Lydia, la seva filla. La relació entre 
elles ha estat sempre molt freda, i 
la Teresa mai ha explicat res sobre 
la seva vida personal a la seva filla. 
Però un dia es sincera amb ella i 
la Lydia no queda indiferent da-
vant d’aquesta confessió. A partir 
d’aquest moment, pren conscièn-
cia que hi ha moltes coses que no 

Kunstant

Una escena de l’obra que s’estrena divendres al Jove Teatre Regina 

Un viatge al passat més actual
sap sobre la seva mare i que ne-
cessita conèixer. Rebuscant en el 
passat troba unes memòries escri-
tes per la Teresa on relata la seva 
vida passada i a través de les quals 
la Lydia descobreix la veritable 
història de la seva mare, que fins 
llavors havia estat silenciada. Se-
gons la directora, el nom d’”Ara” 
ve donat pel fet que “és ara quan 
la història surt a la llum i se sap la 
veritat”. La companyia de creació 
Kunstant va sorgir el 2012 per la 

El Jove Teatre Regina estrena Ara de la directora Gisela Saló

Aquest divendres s’estrena 
“Ara” al Jove Teatre Regina, 
una dramatúrgia inspirada en 
dues vides reals molt oposa-
des. La història gira al voltant 
d’una mare, d’una filla i unes 
memòries plenes d’emoci-
ons silenciades. El projecte 
combina teatre, projeccions 
audiovisuals i música en viu. 

entrevista Marta Guix

necessitat de representar precisa-
ment “Ara”, que va començar com 
un projecte d’estudis. Després 
d’estrenar-la a La Sagrera i a Olot 

ara aterren a la Vila: “Fer-ho a 
Gràcia ens fa molta il·lusió per-
què representem la Festa Major 
de l’any 40” conclou Saló. 

S.M.

a la seguretat de la festa, Guillem 
Roma, president de la Federació 
de Colles de Cultura Popular, ho 

ha deixat ben clar: “No hem de 
patir gens perquè les coses es fan 
amb molt seny”. 

Dijous 28 de gener
20 h. Inauguració de ‘L’art de 

l’Art de Ramon Llull’. CAT.

20.30. Presentació de l’acte 

‘Oda a la sobrassada’, amb Pere 

Tàpias. Glosada oberta.

Divendres 29 de gener
19 h. Taller de ball de bot.

22 h. Concert: Nits de Formen-

tera, amb Aires Formenterencs, 

Imaràntia, Xumeu Joan, Cara-

melles de Formentera. CAT.

20 h. Espectacle poètic i musi-

cal ‘El Verger de l’Amat’, Montse 

Germán i Ferran Pisà. La Violeta

Dissabte 30 de gener
20.30 h. Inici de la cercavila fins 

a la plaça de la Virreina.

21.30 h. Encesa dels foguerons 

i inici de la revetlla.

Places Virreina, Nord, i carrers 

Verdi del Mig, Joan Blanques, 

Torres - plaça Gato Pérez, Tor-

dera, Llibertat, Guilleries, pla-

ceta Sant Miquel, Travessia de 

Sant Antoni i Puigmartí. 

els actes principals
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La competició amistosa femenina se celebrarà dissabte al matí al pavelló del Gràcia Gimnàstic Club 

El Trofeu Internacional Vila de 
Gràcia de gimnàstica artística 
femenina arriba aquest any a la 
divuitena edició amb un cartell 
integrat per 42 gimnastes de 12 
clubs: vuit catalans, un castello-
nenc, un canari i dos holandesos. 
La prova, organitzada pel Gràcia 
Gimnàstic Club, tindrà lloc el 
dissabte al matí a partir de les 
deu del matí al seu pavelló, situat 
al número 2 del carrer Molist. 

Xavi Tedó

Es tracta d’una competició de ca-
ràcter amistós nascuda el 1996 
amb l’objectiu de difondre la gim-
nàstica artística de base i com-
partir experiències entre clubs. 
Aquest torneig reuneix gimnas-
tes d’alguns dels principals clubs 
catalans, així com d’altres comu-
nitats autònomes i de l’estranger 
que competeixen en els nivells 
de Via Olímpica (el graó més alt 
de la gimnàstica femenina). La 
competició es divideix en quatre 
categories d’edat: benjamí, aleví, 
infantil i juvenil i totes les gim-
nastes competeixen en els quatre 
aparells: barra, terra, paral·leles i 
salt. La majoria dels clubs que hi 
seran presents –tots ells ho fan 
per invitació-, ja han pres part 
en alguna ocasió en el trofeu, tot 
i que en aquesta edició debuten 
tres conjunts: el Barendrecht ho-
landès, el Club Gimnàstic La Pla-
na (Castelló) i el Club Gimnàstic 
Barcelona. Els altres clubs que 

GGC

Sílvia Puig, del Gràcia GC, una de les gimnastes 

amb més projecció, és baixa per lesió

repeteixen són l’Egiba (Manresa), 
el Salt Gimnàstic Club, el Club 
Gimnàs Molins de Rei, el Club 
Esportiu La Salle Gràcia, el Club 
Gimnàstica Les Moreres (Esplu-
gues), el Club Gimnàstica Artísti-
ca L’Hospitalet, el Club Gimnasia 
Isla Lanzarote, el KDO Lekker-
kerk (Holanda i el Gràcia Gim-
nàstic Club com amfitrions. El Vi-
la atorga premis en la classificació 
per equips i en la individual (tant 
pel que fa a la general com per a 
cadascun dels aparells), en cada 
nivell d’edat. El Trofeu compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
per mitjà del Districte, la Fede-
ració Catalana de Gimnàstica i el 
Consell Català de l’Esport. 

El Trofeu Internacional Vila de Gràcia 
de gimnàstica arriba a la majoria d’edat 

El GGC i La Salle aporten set 
gimnastes a la competició
El Gràcia Gimàstic Club (GGC) 
i La Salle , els dos clubs de la 
Vila que prenen part al torneig 
aportaran set jugadores a la 
competició. Del GGC hi seran 
Elena Casanova (només sortirà 
a barra), Andrea Cedeño i Elsa 
Garcia (surten als 4 aparells). 
La gran absent serà Sílvia Puig, 
que no podrà competir perquè 
arrossega una lesió a l’espat-
lla des de fa un mes. Per part 
de La Salle competiran Clau-
dia Buxeda, Ainhoa Martinez, 
Mar Olivé i Ona Duart. Buxe-

da, tercera classificada en el 
Campionat d’Espanya i tercera 
també en barra d’equilibris, 
competirà com Martínez a ni-
vell 7, mentre que Duart ha 
fet el pas a Nivell 9 Via Olím-
pica. En tractar-se d’una tor-
neig per promocionar l’esport 
de base no es poden inscriure 
gimnastes que formin part de 
seleccions nacionals i, per tant, 
les dues gimnastes de La Salle, 
Andrea Matillas (CAR Madrid) 
i Elsa Prats (CAR Sant Cugat) 
n’han quedat excloses. 

L’Europa rep el Morell 

després d’empatar 

amb el líder, el Prat

El conjunt gracienc va estar a 
punt de donar la campanada i 
derrotar el líder, el Prat de Pedro 
Dólera, però un gol dels pota-
blava cap al final va impedir una 
nova victòria. Amb tot, l’Europa 
segueix en línia ascendent a cinc 
punts només de la zona d’ascens 
a 2B. L’equip de Poch rep aquest 
diumenge el Morell, avantpenúl-
tim classificat, amb la voluntat 
de seguir escalant posicions. El 
filial del Reus ha pujat aquesta 
temporada de Primera Catalana 
i després d’un bon inici s’ha anat 
desinflant fins a caure a les dar-
reres posicions de la classificació 
amb 20 punts en 21 jornades. 

El CB Coll ja disposa 

de nou marcador al 

seu pavelló

L’ajuntament de Barcelona ha 
lliurat aquesta setmana un nou 
marcador al CB Coll, que substi-
tueix l’anterior que tenia quinze 
anys. Aquesta era una antiga re-
clamació del club perquè el que 
hi havia fins ara sovint fallava. 
El marcador, que ha costat uns 
4.000 euros, ha estat finançat 
íntegrament per l’ajuntament. 
L’antic es posarà a la pista de 
dalt, que ara serveix únicament 
per entrenar, si s’acondiciona 
per acollir partits oficials. 

A.B

breus
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Diuen que són gent de comar-
ques -i algun de pagès- que por-
ten l’ofici del vi a una vila d’ofi-
cis. I ho fan amb una màxima 
a partir de la qual s’articula tot 
el projecte: “El vi és una festa”. 
Rubèn Parera és un dels 6 de La 
Festival, completen l’equip el 
seu company vinyeró de Finca 
Parera Iñigo Haughey, els som-
meliers Josep Lavado i Ludovic 
Darblade, i Àlex i Albert Virgi-
li, elaboradors de Casa Berger. 

S.M.

El sommelier Josep Lavado i el viticultor Rubèn Parera a la zona de vi a doll de La Festival

La festa del vi

Primer tret diferencial. Segon: la 
botiga compta amb una selecció de 
vins embotellats amb més de 500 
referències de diferents vinyerons, 
a càrrec de la distribuïdora Hu-
manVins, amb una àmplia majoria 
de vins catalans i una forta presèn-
cia de vins orgànics, biodinàmics i 
naturals d’Espanya i França. Però 
en comptes de classificar-los per 
origen -mètode clàssic-, els vins 
de La Festival estan pensats per a 
moments: un sopar romàntic, els 
canelons de la iaia, un autohome-
natge o l’aniversari del pare. “La 
gent es perd amb tant tecnicisme. 
De fet, el que tots busquem es pot 
resumir en la dita popular ‘menjar 
i beure, menjar i treure’”, subratlla 
Parera. Més diferències: l’aposta 
indiscutible pels vins ecològics. 
Plaer sí, salut també. 
Però és la zona de vi a doll, sens 
dubte, la part més revolucionària 
del projecte. I la que més ha cap-
tivat la gent en aquestes darre-
res setmanes: 10 aixetes de vins 
ecològics, biodinàmics i naturals 
certificats de diferents terrers de 
l’àmbit vitivinícola català, i a preus 

La botiga La Festival aterra a Verdi 67 com a espai de formació del bon vi

El vi és una festa. Quan 
elimines els tecnicismes i l’es-
nobisme, en queda la fruita 
i el plaer. Això és el que han 
vingut a ensenyar-nos sis 
amics i professionals del món 
del vi que tot just acaben 
d’aterrar al carrer Verdi 
amb La Festival, una botiga 
de vins que no vol ser només 
botiga sinó un espai per 
difondre cultura, territori i 
felicitat. 

reportatge Silvia Manzanera

populars. Hi trobes des de mal-
vasia a sumoll o vermut biodi-
nàmic, a través de la selecció de 
vinyerons que anirà canviant 
durant l’any. Els vins es servei-
xen en una ampolla de 2 litres 
retornable i reutilitzable amb 
la màxima Organic & Orgasmic 
serigrafiada. “Hi ha una gene-

ració que ha perdut l’hàbit del 
vi a taula, i nosaltres la volem 
recuperar oferint un aliment 
saludable i a preus populars”, 
explica el viticultor. 
La seva visió festiva s’ha co-
mençat a estendre’s amb la co-
munitat Som La Festival, que 
programa sortides, jornades, i 
diferents activitats relaciona-
des amb el món del vi. No els 
perdin la pista. Han vingut per 
quedar-s’hi. 

Destaca la zona a doll, 

amb 10 aixetes de vins 

ecològics de diferents 

terrers catalans 
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