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URBANISME4“Deixem el pro-
jecte de rambla de Prat pel proper
mandat. Ens donem temps per
cercar els consensos necessaris per
a no haver de renunciar a habi-
tatge públic”. Amb aquest tuit
anunciava el regidor Eloi Badia, el
passat 19 de març, la decisió d’a-
parcar el projecte municipal de
construir pisos de protecció social
a l’illa formada pels carrers Astú-
ries, Jaén i de l’Àngel i la traves-
sia de Sant Antoni. Aquest projecte
immobiliari, que incloïa expro-
piacions a particulars, estava em-
marcat en la reforma urbanística
de la rambla de Prats.

L’anunci de Badia va arribar
després de mesos d’oposició veï-
nal encapçalada per la plataforma
Protegim l’Interior d’Illa, que va
néixer a finals de l’any passat.
Des del moment que es va conèi-
xer el projecte, els veïns van de-

nunciar que, si el bloc de pisos s’a-
cabava fent, perdrien, no només el
petit espai verd de l’interior d’illa,
sinó llum i visibilitat des de casa
seva. En tot moment els veïns van
deixar clar que no s’oposaven a la
construcció de pisos socials però
si als “pisos electorals” i a un pro-
jecte que qualificaven de “nyap”.

PROPOSTES REBUTJADES
El projecte havia anat patint mo-
dificacions per mirar d’aconseguir
l’acceptació veïnal. De fet, la pla-
taforma de veïns havia dit rebut-
jat quatre propostes diferents,
cosa que també havia fet l’oposi-
ció. La darrera proposta contem-
plava un bloc amb onze pisos.

L’endemà que Badia anun-
ciés que es deixava el projecte
per al següent mandat, des de Pro-
tegim l’Interior d’Illa van emetre
un comunicat per “agrair enor-

mement” a Barcelona En Comú i
a tots els partits de l’oposició la de-
cisió de “prendre el temps neces-
sari per treballar aquest projecte
entre tots, des del rigor i el consens
que mereix”. Els veïns també van
voler deixar clar que, tot i els can-
vis en el projecte, havien mantin-
gut la seva oposició perquè, entre
altres, “no garantia la pervivència
del plataner centenari, reduïa
dràsticament la il·luminació de
molts veïns, implicava la destruc-
ció de l’edifici històric de Vallmit-
jana, suposava una gestió nefasta
dels diners públics i preveia cons-
truir microhabitatges”.

Per últim, des de Protegim
l’Interior d’Illa deixen clar que
durant els pròxims mesos seguiran
“ferms i organitzats per exigir una
solució dialogada que aporti ha-
bitatge social sense castigar els
veïns i preservant les zones verdes”.

Guanyen els veïns
» El Districte aparca el projecte per fer pisos socials a l’illa d’Astúries, Jaén i de l’Àngels pel rebuig veïnal
» Badia ho justifica per “buscar els consensos necessaris i no haver de renunciar a habitatge públic”

Els veïns van celebrar dissabte passat la decisió del Districte. Fotos: Twitter (@protegimilla)
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

La lupa

per @Modernetdemerda

Europa no ho permetrà

La setmana passada el president Puig-
demont va parlar amb Jordi Basté i li va
revelar que, si recull l’acta d’eurodipu-
tat, tornarà a Catalunya. Segons va ex-
plicar, la condició d’eurodiputat li do-
naria immunitat parlamentària a tot el
territori de la Unió Europea i, per tant,
tan bon punt el govern espanyol comu-
niqués el resultat de les eleccions, ell po-
dria tornar una altra vegada
a Catalunya, com el 21D.

Va amanir-ho afegint el
següent: "Jo torno perquè no
tinc cap possibilitat [de ser
detingut], excepte que l'estat
espanyol vulgui violar els
drets i els tractats de la UE i s'arrisqui a
què li apliquin l'article d'expulsió de la
UE. El Parlament Europeu garanteix la
immunitat".

Poca estona després, Josep Costa,
de Junts per Catalunya, se sumava a la
tesi de Puigdemont indicant que "no es
pot detenir i empresonar un eurodi-
putat a cap estat de la Unió sense au-

torització prèvia del mateix Parlament
Europeu".

Resumint: que l'estratègia rau en hi-
potètiques decisions polítiques -no no-
més judicials- d'Europa favorables als
nostres interessos. Que el Parlament Eu-
ropeu no ho permetrà, vaja. Que la de-
mocràcia sempre estarà per sobre de la
política de favors i contra favors.

No cal dir que aquest mateix Parla-
ment Europeu que ha de garantir-nos
per voluntat pròpia les immunitats i les
coses va tardar poques hores a filtrar que
"serà l'estat espanyol qui decidirà si
Puigdemont pot prendre o no l’acta
d’eurodiputat", que ells se'n renten les
mans i que salutacions cordials.

A hores d’ara, després dels constants

menyspreus de l'Europa política a la de-
mocràcia i a diversos drets fonamentals,
encara estem apel·lant-hi per assegurar-
nos la supervivència. És difícil d'enten-
dre. Una cosa és confiar en la justícia eu-
ropea (que sembla que s'hi pot confiar),
i una altra ben diferent és confiar en la
política europea, que ja t'ha vingut a dir
en reiterades ocasions que el millor

que pots fer a la vida és no
fer-ho.

Segur que en tota l'es-
tratègia de Puigdemont
l'empara de la justícia eu-
ropea tindrà molt més pes
que no pas l'estima de la

política europea, i que el que vam sen-
tir ahir no s'adequa del tot als movi-
ments finals que es tenen previstos. Ha
de ser això per força. Perquè si real-
ment compten amb una exhibició de
valors per part del Parlament Europeu
i companyia, tenen un problema. I, si
no hi compten de cap de les maneres,
el problema el tenim els votants.

Una cosa és confiar en la justícia europea
(que sembla que s'hi pot confiar) i una altra
diferent és confiar en la política europea

Els semàfors

Eloi Badia
El regidor del Districte va anunciar fa

pocs dies l’aturada del projecte per fer pi-
sos socials a l’illa d’Astúries. La rectifica-
ció, per “buscar consensos”, arriba des-

prés que el Districte també canviés d’opi-
nió fa poc amb les cases d’Encarnació. 

pàgina 3

Bàsquet Lluïsos
La recta final de la fase regular de Copa
Catalunya es presenta apassionant i els
Lluïsos són un dels aspirants a guanyar
el títol i optar a l’ascens. Els blaus estan
empatats al capdavant de la classificació

amb el Lliçà d’Amunt i el CB Roser. 
pàgina 12

Ajuntament
Gràcia ha recuperat, 80 anys després, el
carrer de Pau Alsina, que va ser esborrat
del nomenclàtor gracienc l’any 1939. Al-
sina, polític republicà i obrerista, va ser

diputat a les Corts Generals entre el
1869 i el 1871 i senador per Barcelona.  

pàgina 6
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Safata d’entrada

El passat dissabte 16 de març, els
catalans vam omplir Madrid.
Vam denunciar les violacions
contra els drets fonamentals. Un
dels clams era “Això no és un ju-
dici, és una farsa”. Mai accepta-
rem que els nostres dirigents si-
guin presos i acusats de rebel·lió
per organitzar un referèndum
d’autodeterminació. El procés in-
dependentista català precisament
destaca pel seu tarannà cívic i pa-
cífic, però sempre ens trobem
amb un mur repressiu. El món ja
coneix les agressions que vam pa-
tir l’1 d’octubre, tothom sap que
som davant d’un judici injust i
que no ens podem expressar lliu-
rement. A més, en la manifestació
a Madrid, van intentar dificultar
el nostre objectiu: la policia atu-
rava els autocars, grups anticata-
lanistes van trencar vidres i van
posar claus sota les rodes i, més
greu encara, van agredir física-
ment a algun manifestant. Volem
exercir el dret a decidir, ho recla-
mem amb seny i civisme, i ens
trobem amb una verdadera vio-
lència, que l’estat espanyol per-
met. Per sort, no estem sols. Hem
d’agrair els col·lectius de l’es-
querra espanyola que ens van do-
nar suport. També a tothom que,
a través de les xarxes, van des-
muntar alguns diaris espanyols
que asseguraven poca afluència,
publicant fotografies d’unes 50
persones, quan vam ser desenes
de milers de manifestants: 520
autocars, 15 trens, centenars de
cotxes i diversos avions. Em pre-
gunto si no senten vergonya d’as-
sumir el paper de la no veritat en
la seva tasca. Què no saben que el
món els mira i comença a criticar
la manca de professionalitat?

No és un delicte
per Lola Salmerón

Alguns no van venir
per Teresa Calveras

Les esquerres tradicionals no
donen suport a l'independen-
tisme per motius electoralis-
tes, no ideològics.

La ideologia no guia les tries
electorals dels votants. Hem vist
que en eleccions successives, els
votants d'un mateix districte Bar-
celoní passaven de votar En Comú
Podem a votar Ciutadans, dues
formacions que es troben a ex-
trems oposats de les opcions po-
lítiques del país. Hi ha qui vota te-
nint en compte millores socials
que consideren necessàries però
altres només es refien d'uns eslò-
gans fets amb més o menys grà-
cia o fins i tot es guien per l'apa-
rent simpatia o l'aspecte físic dels
candidats. Ben frívol tot plegat.

Vivim en un país amb molt
poca cultura política i no s'ha fet
absolutament res per solucionar
aquest dèficit. No s'ha portat a ter-
me cap debat generalitzat sobre els
principals problemes que té Es-
panya, s'han amagat els conflictes
sota un fals triomfalisme que no
té cap base real i s'ha actuat de ma-
nera irresponsable atiant l'odi
contra l'independentisme. Tot
això s’ha fet amb mentides, ma-
nipulant la premsa i amagant la

realitat de Catalunya a tot el ter-
ritori espanyol.

En aquests moments els par-
tits d'esquerres no s'atreveixen a
defensar el dret a decidir per por,
perquè pensen que fent-ho per-
drien vots -i és ben possible que
fos així-. Però no s'adonen que el
què esta passant ara és que la
seva actitud els condemna a la
més absoluta irrellevància; no hi
són quan haurien de mostrar
una postura clara i conseqüent
davant el principal problema
que té Espanya i deixen que
l'alternativa a l'independentisme
sigui l'extrema dreta.

A la manifestació de Madrid
es van veure dues coses. Una
que els únics que es mostraven
contraris a l'autodeterminació
cantaven el "Cara al sol". No hi
ha res més, ni alternatives rao-
nades i serioses, ni discussió, ni
debat. Confrontació estèril per
una banda i absentisme vergo-
nyant per una altra.

També va quedar clar que, en-
cara que incipient, està apareixent
una nova esquerra a Espanya.
Una nova esquerra que haurà de
portar a terme els canvis que no
es van fer amb la transició.

Les millors
perles

Un home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involu-

crats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

Adrián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Ta-
meza, es fa famós després de declarar a LaSexta Colum-
na: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els

pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

Neixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anoma-
lia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959

del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

La Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc

bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

Un gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar da-
vant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor

va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

A les xarxes

@gerardotc: Miles de niñatos manifes-
tándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#YoSoyLaTormenta

@norcoreano: Dice el Supremo que pro-
híbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me pa-
recían bastante felices pegando palos al toro.

#CrueltatAnimal #CanviClimàtic

per Alex Suárez

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Gràcia no comparteix necessàriament les opinions que 
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Veïns de Vallcarca no volen 
l’eix verd dissenyat el 20021

2
Denuncien que l’enderroc de l’Abaceria
és perillós per als veïns

La llibreria Casa Anita finalment
continuarà al local del carrer Vic

Guillem Roma presenta el seu
nou disc al Tradicionàrius

Denuncien un cas d’abusos
d’un mossèn del col·legi Claret
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MEMÒRIA HISTÒRICA4Gràcia
va recuperar el passat 17 de març
un petit fragment de la seva me-
mòria històrica. El carrer del Se-
cretari Coloma va desaparèixer del
nomenclàtor gracienc per deixar
pas al carrer de Pau Alsina. Per ce-
lebrar-ho, el Taller d’Història de
Gràcia va organitzar un acte per
recordar la iniciativa impulsada
des de la Comissió de nomenclà-
tor de Gràcia per restituir el nom
que tenia el carrer abans de 1939.

D’aquesta manera, la nova
denominació de carrer servirà
per recordar la figura d’Alsina, tei-
xidor barceloní que va ser diputat
republicà a les Corts Generals
entre el 1869 i el 1871 i senador
per la circumscripció de Barcelo-
na. Nascut el 1830 i mort el 1897,
Alsina va ser el primer diputat que
venia de la classe treballadora.

El nom del Secretari Coloma
que es va implantar després de la
Guerra Civil feia referència a Joan
Coloma, secretari dels Reis Catò-

lics i del Tribunal del Sant Ofici de
la Inquisició.

El canvi de nom va ser avalat
per una consulta que es va fer el
2017. Els veïns van votar favo-
rablement al canvi en una vota-
ció que va tenir 654 butlletes fa-
vorables (63%) d’un total de
1.041 vots.

RIERA DE CASSOLES
D’altra banda, el pròxim 31 de
març es farà oficial el canvi de nom

de l’avinguda Príncep d’Astúries,
que passarà a ser la de Riera de
Cassoles. Aquest canvi de nom ha
estat impulsat per la Plataforma
Riera de Cassoles, que va aconse-
guir recollir més de 5.000  firmes.
Posteriorment els consells ple-
naris de Gràcia i de Sarrià-Sant
Gervasi hi van votar a favor.
Aquest canvi de nom ha estat cri-
ticat per un grup de veïns que for-
men part de la Plataforma Príncep
d’Astúries Veïns i Comerciants.

El carrer de Pau Alsina es va inaugurar el 17 de març. Foto: Ajuntament

El carrer del Secretari Coloma 
deixa pas al de Pau Alsina
» Gràcia recupera la memòria del polític obrer i republicà

» El canvi de nom va ser avalat per una consulta veïnal feta el 2017

La Xarxa 0-3 Gràcia, Premi
Barcelona Innovació Educativa

RECONEIXEMENT4La Xarxa 0-
3 Gràcia ha rebut recentment un
dels Premis Barcelona Innova-
ció Educativa per la seva tasca de
foment i millora de la xarxa de
centres educatius del districte,
les entitats i els serveis relacio-
nats amb els infants de zero a
tres anys.

La Xarxa 0-3 Gràcia està
formada per equips professio-
nals d’educadors, psicopeda-
gogs, pediatres,  treballadors
socials, tècnics d’educació de
diferents entitats i institucions,
com ara Nexe Fundació, les Es-

coles Bressol de Gràcia o els
centres de serveis socials de
Gràcia (CSS).

Aquests guardons, que en-
guany han arribat a la segona
edició, tenen com a objectiu re-
conèixer iniciatives innovadores
i de renovació pedagògica des-
interessades impulsades per en-
titats i centres educatius de la
ciutat. Els premis, tal com ex-
pliquen des del consistori, tam-
bé són “un reconeixement al
paper que Barcelona ha jugat des
de fa més d’un segle per fomen-
tar la renovació pedagògica.”

La Rambla Verda es podria 
fer amb menys enderrocs

VALLCARCA4La nova sessió de
la Taula de Vallcarca celebrada el
passat 20 de març va servir per se-
guir debatent la transformació ur-
banística del barri. 

Tal com va avançar l’Inde-
pendent, en relació a la futura
construcció de la Rambla Verda,
l’Ajuntament va presentar fins a
quatre opcions possibles, entre les
quals n’hi ha que aposten per fer
menys enderrocs dels previstos
que en el pla original. En  aques-
ta línia, cal recordar que fa poques
setmanes, entitats del barri van
demanar que el projecte de la fu-

tura Rambla Verda, que es va dis-
senyar el 2002, es modifiqui per
tal que no s’enderroquin algunes
cases de l’avinguda Vallcarca i el
carrer Bolívar.  En canvi, des de
l’Associació de Veïns de Gràcia
Nord Vallcarca defensen el pro-
jecte del 2002.

A banda dels enderrocaments,
també hi ha la qüestió de la cons-
trucció de tres infraestructures de
ciutat. En aquest cas, l’Ajuntament
contempla canviar la ubicació del
dipòsit pluvial, que en principi
s’hauria de fer entre el solar de la
Casita i el carrer Agramunt.

El CAT celebra demà els 25
anys amb un gran concert

MÚSICA4El Centre Artesà Tra-
dicionàrius (CAT) acollirà demà
un gran concert, emmarcat en el
festival Tradicionàrius, per cele-
brar el seu 25è aniversari. L’efe-
mèride es va commemorar el
passat octubre amb una  festa amb
tota la gent que en un moment o
l’altre ha format part del projecte.

El concert serà representatiu
de l’evolució de la música folk en
aquests 25 anys del CAT. És per
això que pujaran a l’escenari

dues bandes significatives dels
anys 90, ja dissoltes, Primera
Nota i La Carrau i dues bandes
actuals, una jove i l’altra jove-
níssima, molt lligades a la tra-
jectòria del CAT de la darrera dè-
cada: RIU i les Balkan Paradise
Orquestra. L’altre gran convidat
serà Jaume Arnella, el degà de la
música folk catalana que al llarg
de la seva trajectòria ha marcat
el camí de la música d’arrel tra-
dicional i popular catalana.

Castellers de la Vila de Gràcia | La colla estrena comissió LGTBI
Els Castellers de la Vila de Gràcia han estrenat una comissió LGTBI que presentaran el 13 d’abril
amb un acte a la plaça de la Revolució. La presentació, que tindrà un caràcter reivindicatiu i pe-
dagògic, inclourà una primera part amb manifestos i testimonis i una segona amb música i festa. 
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REPORTATGE4Estats Units és el
país de les oportunitats. Victòria
Alsina (Barcelona, 1983) va
creuar l’Atlàntic per fer les Amè-
riques per viure a Boston fa cinc
anys per exercir com a professo-
ra i investigadora a la Harvard
University i a la New York Uni-
versity. Gracienca de cap a peus,
Alsina és doctora en Ciències
Polítiques i Socials i és especia-
lista en els àmbits de la reforma
del sector públic, la col·laboració
público-privada i la regeneració
democràtica. Des del novembre
passat, viu a Washington DC
com a delegada del Govern als
Estats Units i Canadà. En aquest
reportatge del portal Exterior.cat
explica amb detall en què con-
sisteix la seva feina.

Abans d’aterrar a Nova York,
Alsina es va forjar en el sector pú-
blic i privat a Catalunya. Pri-
mer, a Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat i, després, a
l’Institut Barcelona d’Estudis In-
ternacionals i a SIGMA-OECD.
També va treballar a l’Argentina
i Xile en l’àmbit de la cooperació.
“Sóc una persona molt interna-
cionalitzada. La feina m’ha per-
mès viatjar moltíssim i això m’ha

enriquit en tots els vessants”,
explica Alsina.

Alsina s’ha convertit en la re-
ferència del Govern a l’Amèrica
del Nord. El seu bagatge univer-
sitari li permet tenir un coneixe-
ment de primera mà de la reali-
tat nord-americana. “Hem d’es-
tablir relacions bilaterals esta-
bles en els àmbits del coneixement
i ser capaços de detectar aquestes
relacions de manera transver-
sal”, reconeix. Per a fer-ho, creu
que “hem d’anar més enllà i que
la relació tingui més continuïtat,
que els projectes catalans acabin
inserint-se de manera estructural
en les institucions culturals i aca-
dèmiques nord-americanes”. En
aquest sentit, assegura que “la de-
legació ha de ser una incubadora
de projectes als Estats Units per-
què disposem d’un valor afegit
molt potent”.

ESPAI ESTRATÈGIC
Estats Units i Canadà són un es-
pai estratègic de la tasca interna-
cionalitzadora de Catalunya. “El
que passa aquí marca tendència
arreu del món i és una pressió afe-
gida que tenim”, admet Alsina. En
el full de ruta de la delegació ca-

talana  hi ha tres línies a seguir: su-
port als departaments de la Ge-
neralitat, enfortir la relació amb
els agents rellevants de l’Amèrica
del Nord i explicar el projecte po-
lític català.

Alsina explica  que des de la
delegació es confecciona “una
xarxa d’actors catalans i ameri-
cans que ens ajudaran a detectar
les possibilitats en tots els àmbits
d’actuació amb l’objectiu d’oferir
a Catalunya un mapa d’oportu-
nitats reals”. La delegada afegeix
que “és bo fer actes perquè la gent

conegui qui som, però la majoria
tenen data de caducitat. Si la in-
versió i els recursos en aquests ac-
tes els fem de bracet de les insti-
tucions americanes, l’impacte
serà molt més gran. I aquesta serà
una prioritat”.

L’estratègia que s’ha fixat la
delegació a l’Amèrica del Nord es
farà a través d’un pla d’acció que
passa, també, per “comptar amb
els catalans que viuen i treballen
als Estats Units, que general-
ment són persones amb una for-
mació alta i que acaben sent molt

bons ambaixadors de Catalunya”,
admet la delegada. 

La tercera línia d’acció és ex-
plicar la situació social i política de
Catalunya. Alsina diu que “la pre-
gunta que més cops em fan els
meus col·legues americans és si la
independència és viable per a Ca-
talunya. El pragmatisme americà
és inevitable”. Les darreres visites
dels presidents Puigdemont i To-
rra van tenir una bona acollida en-
tre els congressistes. Però la dis-
tància respecte a la Casa Blanca
encara és molt gran.

Acció exterior amb ADN gracienc
» La gracienca Victòria Alsina és la delegada del Govern als EUA i Canadà des del novembre passat
» Nascuda el 1983, feia de professora a Harvard i a la New York University abans d’accedir al càrrec

Alsina, a l’esquerra, durant un acte i a la dreta durant una trobada del programa Agenda 2030 Feminsta. Fotos: Govern



| 8

28 de març del 2019líniagràcia.cat El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març

“Cap pas enrere”
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviar-
ho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va ten-
yir de lila, marxant des de la plaça d’Es-
panya fins a la plaça de Catalunya.

La capçalera del bloc de dones lesbia-
nes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el ca-
rrer Entença, mentre que el punt de con-
centració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar cami-
nant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actua-
cions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igua-
lada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.

VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Femi-
nista, impulsora d’aquesta gran manifesta-
ció unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una acti-
vitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.

Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocu-
par les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una cas-
serolada als balcons, que va anar acom-
panyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una en-
cartellada o una altra manifestació noc-
turna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.

MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’es-
cenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia

en la força que, any rere any, s’aconsegueix
demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.

El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal recla-
mant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

TROBADA/La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va or-
ganitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè com-
partissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’es-
cenari de les activitats del fòrum.

Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van po-
sar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mo-
bilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mo-
bilitat sostenible i una taula debat.

A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.

L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

El Pati Manning acull un fòrum 
sobre transport públic i dones EXPOSICIÓ/ Entre els dies 4 i 27 d’aquest mes s’ha po-

gut visitar a l'Espai Alliberat de la presó Model l'exposi-
ció fotogràfica Preses de Franco, una mostra organitza-
da per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample,
que volia fer conèixer el que va significar la repressió per
a tota la població que va estar al costat de la legalitat i
defensant la justícia i la solidaritat.

Els assistents no només van poder observar il·lus-
tracions i documents de l’època, sinó que van poder par-
ticipar en activitats complementàries, com ara una ruta
poètica per la presó o les conferències Dones i repressió
franquista o Drets de les Dones i II República, entre altres.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model

Les organitzadores 
van portar a terme
activitats i protestes 
durant vuit dies
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MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al vol-
tant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva rei-
vindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.

Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a cau-
sa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.

Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

Demanen de nou
que torni la 
línia 41 de bus

REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de per-
sones que formen part del grup d’habi-
tatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitu-
ció) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.

La protesta va formar part de la cele-
bració de la Calçotada per l’habitatge coo-
peratiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció ofi-
cial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.

“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cab-
dal” de les reivindicacions veïnals i un “sím-
bol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperàn-
cia” i avisen que seguiran protestant.

Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sec-
tor ja s’han aprovat i construït. 

Nova protesta a Can Batlló 
per demanar habitatge cooperatiu

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop ho-
mofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inaugu-
ració. Ara, el consistori ha anun-
ciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.

L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van con-
centrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu su-
port a la comunitat LGTBI.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris 

QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, con-
cretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.

L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest nego-
ci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’ober-
tura, ja que els promotors tenen
una llicència.

Polèmica per
l’obertura d’un 
club d’striptease’

Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne

HABITATGE/ La Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habi-
tatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament co-
menci a prendre mesures per ga-
rantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació consi-
dera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina mu-
nicipal que lluiti contra l’assetja-
ment immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordi-
nació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.

L’oficina antimobbingha de ser
la resposta a la percepció d’inde-
fensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobi-
liari de la ciutat”. 

La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, liti-
gar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estruc-
tura municipal.

Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coor-
dinació entre tots els agents invo-
lucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència ha-
bitacional”. La FAVB també consi-
dera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents as-
sociacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llo-
gaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.

Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) per-
què contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les adminis-
tracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal im-
pulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

La FAVB també 
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer 
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Comerç

Coll Amunt, protagonista en
unes jornades sobre comerç
JORNADES4El Born Centre de
Cultura i Memòria va acollir
dijous passat la jornada ‘Co-
merç i Territori: els plans de
promoció dels districtes’, que
van servir per donar a conèixer
diferents experiències viscudes
en el comerç local en relació a la
interculturalitat, l’associacio-
nisme i les accions de promoció
comercial.

Un dels casos que es van
tractar va ser el de l’associació
Coll Amunt, del barri del Coll.  Es
va explicar que Coll Amunt va
néixer d’una altra associació que
estava inactiva i que era reticent

a l’associacionisme, al mateix
temps que es va destacar que
amb poc temps ha aconseguit re-
presentar 42 establiments d’un
total de 92 que hi ha al barri. A
l’acte hi va participar Joan Bares,
tècnic de comerç del Districte.

Durant la presentació del
cas de Coll Amunt, que també va
anar acompanyat del cas de l’as-
sociació Les Corts Comerç
08028, es va destacar la impor-
tància de la formació feta per
part de Barcelona Activa i la
participació de dinamitzadors
experimentats que van ajudar
que es fessin els primers passos. 

ELECCIONS4Els esmorzars que
estan organitzant els represen-
tants del comerç local, la Fun-
dació Barcelona Comerç i Bar-
celona Oberta, amb els diferents
candidats a l’alcaldia van tenir di-
lluns l’alcaldessa Colau com a
protagonista. Durant l’acte, Co-
lau va poder comprovar com el
sector del comerç arriba a aques-
tes eleccions amb diferents rep-
tes i també amb crítiques que va
aprofitar per exposar.

Durant la trobada, Colau va
explicar que un dels seus projec-
tes estrella per impulsar el comerç
local, si repeteix a l’alcaldia, és in-
vertir 30 milions d’euros per re-
habilitar un total de 150 locals.
Una mesura que es complemen-
taria amb un lloguer assequible
per als mateixos locals. La pro-
posta forma part del pla Barris Di-
nàmics i des de Barcelona En
Comú expliquen que “la mesura
pretén garantir un comerç de
proximitat diversificat a tots els
barris” després que s’hagi detec-
tat que al conjunt de la ciutat “un
23% dels baixos dedicats al co-

merç estan desocupats”. Aques-
ta xifra, afegeixen els comuns,
arriba al 30% en alguns districtes.

TOP MANTA
Tal com era d’esperar el tema
més espinós de la trobada va ser
el Top Manta. Davant les queixes
dels comerciants, Colau va de-
fensar la gestió del seu govern.
“Estem fent molt més del que es
va fer en mandats anteriors”, va

dir. L’alcaldessa va criticar la
Generalitat per, segons ella, no
actuar i va posar d’exemple el cas
de l’estació de plaça Catalunya,
del qual va dir que “al final va ser
l’Ajuntament el que va liderar la
formació del nou dispositiu de
seguretat”.

El següent esmorzar se celebra
aquest matí i la protagonista és
Elsa Artadi, número dos de la can-
didatura de Junts per Catalunya. 

Un moment de la trobada entre Colau i comerciants. Foto: Barcelona Comerç

Colau promet 30 milions 
per rehabilitar locals buits

‘El comerç i les escoles’ | Premi Punt de llibre 
Gairebé 7.000 alumnes han presentat els seus dibuixos en el marc del Premi Punt de Llibre
2018-2019, que forma part del programa ‘El comerç i les escoles’. El 2 d’abril s’anunciaran 

14 guanyadors que veuran com s’editen 50.000 exemplars dels seus punts de llibre.



11 | 

líniagràcia.cat

al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 41

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Les millors ofertes
Trama

Ja pots trobar les millors
ofertes en bijuteria i rellot-
ges a la joieria Trama!

Durant un temps limi-
tat, la botiga ofereix peces
de bijuteria i de plata a par-
tir de cinc euros, mentre
que tothom qui necessiti un
rellotge una corretja els pot
adquirir a partir de 10 euros. 

A més, la joieria conti-
nua amb el seu servei de

compra i venda d’or i de
plata, i oferint els serveis ha-
bituals, com els recanvis de
piles de rellotge.

Trama és al número 167
de la travessera de Gràcia, i
el seu horari és de 10 a 14 i
de 17 a 20:30 de dilluns a di-
vendres i de 10:30 a 14 els
dissabtes. El seu telèfon és
el 932 371 826 i també
tenen pàgina a Facebook.

Jack Beds Store
Hi ha poques coses més im-
portants que un bon des-
cans, i a Jack Beds Store ho
saben perfectament.

Per això, la botiga ha
posat en marxa la cam-
panya Happy Days, amb
descomptes i promocions
exclusives. Així, ja es poden
comprar matalassos fets a
mida amb descomptes que
oscil·len entre els 50 i els

200 euros. I és que Jack
Beds Store és una de les da-
rreres incorporacions a la fa-
mília de l’eix, però la seva
arribada ha estat molt ben
acollida al barri.

La botiga és al número
165 de la travessera de Grà-
cia, i el seu horari d’obertura
és de dilluns a dissabte, de
10 a 21. El seu número telè-
fon és el 935 190 282.
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Esports

Després de quatre jornades sen-
se guanyar, el sènior masculí de
l’Europa ha recuperat la seva
millor versió en la recta final del
mes; els de David Vilajoana van
aconseguir guanyar els dos par-
tits de la setmana passada (la jor-
nada inter setmanal contra l’As-
có, per 2-1, i en el desplaçament
al camp de la Pobla de Mafumet,
per un clar 0-4), resultats que
ajuden a afrontar amb uns ànims
renovats la recta final del curs.

L’equip és novè, a 10 punts
del quart, l’Horta de Nacho Cas-
tro, i l’objectiu en les jornades que
han de venir serà continuar acon-
seguint resultats per, com a mí-
nim, seguir escalant posicions.

Els escapulats posaran el
punt final a l’avant penúltim
mes de la temporada amb un dels

partits més esperats per l’afició,
el derbi contra la UE Sants,
aquest diumenge al migdia al
Nou Sardenya. Els santsencs ar-
riben necessitats de punts, ja
que només han sumat un dels úl-
tims 12 i són el primer equip que
se salvaria si la lliga acabés avui.
Ja al mes d’abril, l’Europa hau-
rà d’afrontar un dels partits més
exigents de la recta final de la lli-

ga: la visita a la Feixa Llarga per
jugar contra l’Hospitalet.

DINÀMICA POSITIVA
Paral·lelament, el sènior femení
també ha aconseguit enllaçar dos
triomfs (a Igualada i contra el
Sant Pere Pescador) que han
aconseguit que l’equip escali a la
novena plaça. Pardinyes i Zara-
goza seran els pròxims reptes.

L’equip va exhibir-se en la seva visita a la Pobla. Foto: Àngel Garreta / CEE

Ara toca la cara: l’Europa
millora i enllaça dues victòries

» Els de David Vilajoana afronten diumenge un derbi contra el Sants
» El sènior femení reacciona encadenant dues jornades guanyant

El Catalunya necessita un
punt per certificar la salvació

Un punt en tres jor-
nades per certificar
la permanència, una
temporada més, a la

Divisió d’Honor del waterpolo es-
tatal. El CN Catalunya de Xavi
García té a tocar el gran objectiu
del curs, tot i que va perdre dijous
passat a la piscina del poderós At-
lètic Barceloneta (14-7). 

La derrota del Tenerife a Na-
varra del cap de setmana passat
(17-12) va servir per certificar, de
forma matemàtica, la perma-
nència per al conjunt de Pam-
plona, i també per posar les co-

ses més fàcils en la recta final d’a-
quest curs 2018-19 al Cata.

L’equip, però, podria haver
d’esperar uns dies per poder ce-
lebrar la salvació, ja que el par-
tit de la jornada que es disputa
aquest cap de setmana, contra el
Mediterrani a la piscina de Sant
Jordi, es jugarà el dimecres 10
d’abril. Tot i això, si el conjunt ca-
nari no guanya demà passat a la
piscina Acidalio Lorenzo contra
el Canoe, la permanència arri-
barà de forma passiva. Les dues
darreres jornades seran contra el
Sant Andreu i el Concepción.

Els Lluïsos colideren una
Copa Catalunya en ebullició

BÀSQUET4Tres equips empa-
tats com a colíders i dos més que
els empaiten. Aquesta és la si-
tuació actual del grup 1 de la Copa
Catalunya femenina, que coli-
deren els Lluïsos i en la qual, des
de fa setmanes, ja se sap que no
jugarà el Vedruna el curs que ve.

El conjunt de Carles Rofes
continua lluitant amb el Lliçà
d’Amunt i el Roser per tancar la
fase regular del curs al capda-
munt de la taula i afrontarà les
darreres cinc dates del campionat
amb aquest objectiu. El pròxim
repte per al conjunt blau serà vi-

sitar la pista del filial del CB Mo-
llet (demà passat a tres quarts de
sis), mentre que el pròxim partit
a casa serà el primer de l’abril, el
dia 7 contra la UE Mataró.

En canvi, el Vedruna afron-
tarà la recta final del campionat
sense cap mena d’aspiració més
enllà de tancar el curs amb algu-
na victòria, cosa que l’equip no ha
aconseguit en els 21 partits que
s’han disputat fins ara. L’equip
tancarà el mes aquest diumenge
al Josep Maria de Sagarra contra
el CB Ciutat Vella i estrenarà l’a-
bril visitant la pista del Granollers.

Bàsquet | Segona reunió de la Plataforma Bàsquet Gràcia
Divendres passat es va celebrar la segona trobada dels clubs que integren la Plataforma
Bàsquet Gràcia, una entitat creada per fer front comú a l’hora de reclamar millores en 
els equipaments públics. Aquesta vegada, la reunió es va celebrar a l’escola La Salle.

Pau Arriaga
GRÀCIA

El Gràcia FSC trenca la seva
mala ratxa de quatre derrotes

El 8-4 que el pri-
mer equip masculí
del Gràcia Futbol
Sala Club va acon-

seguir contra el Sant Cugat dis-
sabte passat és la primera victò-
ria després de més d’un mes
sense aconseguir-ne cap. El con-
junt taronja arrossegava una
mala dinàmica de quatre derro-
tes i un empat, que va trencar grà-
cies al tercer triomf del curs a la
pista de Claret.

Ara, que s’han jugat 23 jor-
nades, l’equip és catorzè (plaça de
descens) amb els mateixos punts
(21) que el Montsant, que se sal-
varia si la lliga s’acabés avui. D’a-
questa manera, les darreres set
jornades seran apassionants per
esbrinar el futur del club. Els
d’Albert Higueras tancaran el
mes visitant el líder, el Ripollet,
demà passat a dos quarts de set,
mentre que el següent partit a
casa serà contra el Vacarisses.
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L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixe-
ria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Llibres

Sakura
Matilde Asensi

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri capti-
vant de l’andalús més universal el re-
cull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara. 

Es pot veure al Teatre Goya de Bar-
celona fins al 28 d’abril.

Teatre

Federico García
Pep Tosar

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu grava-
des amb mòbil que recullen les prime-
res gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

Música

El reconegut director es treu de la mà-
niga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crí-
tics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un di-
rector de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas tam-
bé s’ha endut l’aplaudiment de la críti-
ca pel seu rol protagonista.

Pelis i sèries

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

Nuclear
Leiva

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La

desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MAC-
BA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adre-
çades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festi-
val continua aposant per noves formes d’animació cinema-
togràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta

edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consis-
teix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un

grup d’experts, artistes i professionals diversos. 

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada
ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Bar-
celona per denunciar l’abandonament d’immigrants al
mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’ai-
gua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedica-
da a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de
l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va

dir que donaria un zascaals polítics que parlen de femi-
nisme rodejats de dones a les quals tracten com a ob-
jectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de de-
núncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels

exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llen-
guatge de signes. Combinant una música íntima i que
barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

R O Z A L É N
Ser una cantautora reconeguda

Combina el talent musical amb l’activisme social

Famosos

Visitar un vaixell d’Open Arms
Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

Aplaudeixen la implicació de la cantant
Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

QUÈ HA FET?

| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la pos-
sibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUI ÉS?
La fitxa
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TOTS ELS DIJOUS
20:00 Com cada dijous a la tarda (fins a l’11 d’a-

bril), cada tarda hi haurà una nova sessió del
cicle Gaudeix del jazz en viu. Entrades limitades.
/ Centre Cívic La Sedeta.

DEMÀ 29 DE MARÇ
18:00 Demà a la tarda es farà la darrera sessió

del taller de K-POP que va començar a prin-
cipis de febrer i que ha acostat fins al districte
la dansa i la cançó de moda a Corea del Sud.
/ Biblioteca Vila de Gràcia.

DES DEL 3 D’ABRIL
19:00 El primer dimecres del mes que ve es po-

sarà en marxa un taller anomenat Narració
oral, per dominar l'art d'explicar històries fent
servir només la veu, el cos i la imaginació. /
Biblioteca Vila de Gràcia.

FINS AL 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra anomenada Dones pintores,
que s’emmarca en el cicle L’aventura de co-
nèixer. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca
Vila de Gràcia.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa (i es podrà vi-

sitar fins a finals del mes que ve) la mostra
Hilarión Brugarolas. Pintor de l'exili republicà,
sobre la figura d’aquest artista gracienc. / Bi-
blioteca Jaume Fuster.

DILLUNS 8 D’ABRIL
17:30 Bitxos serà el nom títol de l’espectacle em-

marcat en el cicle Lletra petita - El racó dels pa-
res. Primeres passes del qual s’encarregarà la
companyia Patawa. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Vallcarca i els Penitents.

DIMECRES 10 D’ABRIL
11:00 La companyia Patawa s’encarregarà de l’es-

pectacle anomenat A la voreta del mar, del ci-
cle Lletra petita - El racó dels pares. / Biblio-
teca Jaume Fuster.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la vin-

tena jornada del grup 1 de Copa Catalunya
masculina entre els Lluïsos i el la UE Mata-
ró. / Pavelló Josep Comellas.

El dia 9 del mes que ve es posaran en
marxa les sessions del club de lectu-
ra infantil i juvenil Atreveix-te amb els
llibres. / Biblioteca Jaume Fuster.

Tot a punt per a la primera
sessió del club de lectura

Dimarts 9 d’abril a les 18:00

Dimecres que ve es farà la darrera ses-
sió del curs Dansa Contemporània, que
es va posar en marxa a finals del pas-
sat mes de gener. / Espai Jove La
Fontana.

El curs de dansa contemporània
arriba a la seva última classe

Dimecres 3 d’abril a les 19:30

Jaume Arnella, la Balkan Paradise
Orchestra o Primera Nota seran alguns
dels convidats en el concert del vint-
i-cinquè aniversari del CAT. / Centre Ar-
tesà Tradicionàrius.

El CAT celebra els seus 25
anys amb un gran concert

Demà 29 de març a les 22:00

Partit de futbol de la trenta-cinquena
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre el CE Europa i la UE Sants. /
Municipal Nou Sardenya.

L’Europa tanca el mes amb
un derbi contra la UE Sants
Diumenge 31 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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