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Pernomés40vots
4BComú va guanyar les municipals del 26-M 
al districte a Esquerra per un grapat de vots 

4ERC, que va obtenir una victòria històrica a la
ciutat, va ser el partit més votat en 4 dels 5 barris pàg 3
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Marina Sáez, autora
del cartell de la Festa
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Primers passos per
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L’Arxiu de Gràcia rep
la col·lecció personal
de Vicenç Palomares
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Tot a punt per 
a la Festa Major 
del barri del Coll

COMERÇ pàg 12

La fira d’artesans
del Park Güell torna 
el pròxim 1 de juny
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Els Lluïsos afronten
la Final a Quatre de
la Copa Catalunya
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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les eleccions
municipals del passat 26 de maig
no es va produir al districte per
només 40 vots. I és que al conjunt
de Gràcia la formació més votada
va ser, tot i que per una distància
ínfima, Barcelona En Comú. La
victòria de Colau, veient el que va
passar al conjunt de Barcelona
 –ERC es va endur la victòria per
menys de 5.000 vots–, va ser del
tot amarga.

Així doncs, la llista que en-
capçalava l’encara alcaldessa Co-
lau va ser la preferida dels gra-
ciencs. Els comuns van aconseguir
un total de 14.838 vots, que li van
suposar el 23,8% dels suports. El
mateix percentatge de suports el
va aconseguir ERC, tot i que els
vots van ser 14.798. Colau va ser
capaç de fidelitzar el vot gracienc,
ja que el percentatge dels comuns
va ser exactament el mateix que en
les municipals del 2015, però ERC
va créixer gairebé 10 punts res-
pecte de fa quatre anys.

Qui no va obtenir uns bons re-
sultats a Gràcia, tot i que van ser
força millors que els que va re-
gistrar al conjunt de la ciutat, va
ser Junts per Catalunya (JxCAT).

El partit que presentava Joaquim
Forn de cap de llista va aconseguir
8.101 vots i es va haver de con-
formar amb el 13% dels suports.
Els exconvergents van pujar al
podi per només 104 vots, ja que el
PSC de Jaume Collboni va obte-
nir el quart lloc amb 7.979 sufra-
gis (12,8%).

El cinquè lloc el va ocupar un
dels grans derrotats de la nit elec-
toral, Manuel Valls. La seva for-
mació BCN Canvi-Cs va firmar

uns resultats molt pobres a Grà-
cia, ja que només va obtenir el su-
port de 5.558 persones (8,9%). 

Per sota de Valls s’hi van
col·locar les dues formacions, la
CUP i Barcelona És Capital-Pri-
màries, que no van aconseguir
entrar a l’Ajuntament però que a
Gràcia van sobrepassar el llindar
del 5%. Els cupaires, amb Anna
Saliente al capdavant, van rebre
el suport de 3.836 graciencs i gra-
cienques (6,2%), mentre que la
llista que encapçalava Jordi
Graupera va firmar un bon re-
sultat amb 3.561 vots (5,7%).

Per últim, el PP de Josep Bou,
que va obtenir dos regidors, va
aconseguir uns pèssims resultats
al districte amb només 2.091
vots (3,4%)

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, ERC va
aconseguir tenyir-ne de groc qua-
tre de cinc: Vallcarca i els Peni-
tents, el Coll, la Salut i el Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova. Bar-
celona En Comú, tot i la victòria
al districte, només va guanyar
en un barri: a la Vila de Gràcia.

Així doncs, pel que fa a Vall-
carca i els Penitents ERC va ser
el partit més votat amb el 21%
dels sufragis, mentre que els co-
muns es van quedar en el 19,3%.
En el cas del Coll, la victòria re-
publicana es va fonamentar en el
24% dels suports i els comuns
van quedar a molt poca distàn-
cia (23,3%). A la Salut ERC en-
cara va obtenir més suports
(24,3%) i  va treure més de cinc
punts a Barcelona En Comú
(19,2%). El millor resultat dels
republicans va ser al Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova (25%),
mentre que els comuns van tenir
el 22,7% dels vots. En el cas de
la Vila, Colau es va enfilar fins al
27,6%, mentre que ERC es va
quedar al 23,5%. Pel que fa al ter-
cer lloc, JxCAT el va aconseguir
en tres barris i el PSC en dos.

Triomf amarg de Colau
» Barcelona En Comú guanya les eleccions municipals al districte per només 40 vots respecte d’ERC
» Esquerra, que va firmar una victòria històrica a la ciutat, va ser el partit més votat en 4 dels 5 barris

Albert RIbas
GRÀCIA

Gràcia és un dels sis districtes on els comuns van aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Gràcia

EUROPEES4Les eleccions eu-
ropees, que es van celebrar el
mateix dia que les municipals,
van confirmar el comporta-
ment dual de l’independen-
tisme, que també va guanyar
els comicis al Parlament Eu-
ropeu. En aquest cas, però, la
victòria no va ser per a ERC,
sinó que la força més votada
va ser Lliures per Europa
(JxCAT-Junts), que tenia Car-
les Puigdemont com a cap de
llista.  Puigdemont, doncs, va
aconseguir quedar per da-
vant d’Oriol Junqueras, que
encapçalava la llista dels re-
publicans.

En el cas de Gràcia, els re-
sultats de la llista de Puigde-
mont van ser molt bons, ja
que va aconseguir reunir
21.816 vots (35,3%). El segon
lloc, a molta distància de
JxCAT-Junts, va ser per a
ERC, que va obtenir 13.594
vots (22%). És a dir, Puigde-
mont va treure a Junqueras
més de 8.000 vots.

El podi cortsenc de les eu-
ropees el va tancar el PSC de
Josep Borrell , que es va que-

dar a força distància d’ERC.
Els socialistes van aconseguir
9.158 vots, que li van suposar
arribar al 14,9% dels suports.
Per últim, el quart lloc va ser
per a Catalunya en Comú-
Podem, el cinquè per a Ciu-
tadans i el sisè per al PP.

En el cas dels barris, la vic-
tòria de Puigdemont va ser

absoluta, ja que va guanyar als
cinc barris del districte amb
molta comoditat. ERC, per
la seva banda, va aconseguir
ser la segona força en tots els
barris, sempre per davant del
PSC, que va ser el tercer par-
tit en quatre dels cinc barris,
ja que a la Vila de Gràcia qui
va tancar el podi va ser Cata-
lunya en Comú-Podem i els
socialistes van ser quarts.

Les europees deixen una 
clara victòria de Puigdemont

35,3%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont al
districte de Gràcia

Els comuns van
mantenir el suport
del 2015 però ERC 
va créixer 10 punts
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La lupa

per @Modernetdemerda

Viva Mongolia

La revista Mongolia fa molta gràcia.
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen-
ta possible; i no sempre ho fa intencio-
nadament, en podem estar segurs. El pa-
triotisme és un líquid viscós que sovint
corre per la tinta d'aquelles pàgines ple-
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im-
puls natural, poc controlable. Com en tan-
tes ments progressistes es-
panyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba-
tec nacional. A l'hora d'orde-
nar les prioritats vitals, en de-
finitiva, el concepte Espanya
noqueja el concepte humor.

Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais
humorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo-
logia i d'una altra. És un mal compartit
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
dèries, en aquest àmbit és complicat te-
nir les mans lliures per poder llençar la
primera pedra. Però el cas de Mongolia
és especialment singular i bonic, perquè
són una gent que no van ni a la cantonada

sense dur amb ells la bandera de les lli-
bertats, l'humor àcid, la transgressió, el
modernisme i la valentia.

Van a buscar el pa amb la bandera. Van
al lavabo amb la bandera. Critiquen els que
lluiten contra el feixisme amb la bandera.
Van a comprar una nova bandera amb la
bandera. I això fa que després se'ls vegin
totes les vergonyes quan ells, defensors de

la puresa i de l'atreviment, cauen a les
mans de la totpoderosa bandera. L'altra.
La que nos dimos entre todos.

La rojigualda se'ls menja quan, per ex-
emple, posen Jordi Borràs en una diana
rabiosa. Els colors els devoren les entra-
nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent
el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que
ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels

dos tontos muy tontos de Berga, i el que
fan cada vegada que es refereixen a la re-
alitat catalana des de diverses vies làcties
(mentals) de distància. Tot plegat, en-
tremig de plors i crides a la moderació
quan el feixisme els apreta, perquè, efec-
tivament, el feixisme ens apreta a tots els
antifeixistes, tontaines, que a aquestes al-
çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de te-

nir ben après.
Sí, la hipocresia de Mon-

golia és dolorosa perquè ge-
nera una certa sensació d'im-
potència i indefensió, però
també és explícita, ajuda a en-
tendre bé per què som on
som. D'aquí a molts anys,

quan els alumnes del futur vulguin com-
prendre què va passar durant aquelles dè-
cades turbulents en aquest país, que fa-
cin una repassada al compte de Twitter
de Mongolia. Els caldrà ben poc context
més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
mals de l'Espanya més progressista i di-
vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
seu país. El que en quedi.

“El cas de Mongolia és especialment singular
perquè són una gent que no van ni a la 

cantonada sense dur amb ells la bandera”

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani

Els semàfors

ERC
Esquerra Republicana va aconseguir el
26-M una històrica victòria al conjunt
de la ciutat. A Gràcia els republicans es

van quedar a 40 vots de ser el partit més
votat al districte però ho van ser a 4 dels

5 barris, amb l’excepció de la Vila. 
pàgina 3

Bàsquet Lluïsos
L’equip de Carles Rofes va tornar a la
Copa Catalunya a principis d’aquest

curs, però després d’una temporada ex-
cel·lent s’ha classificat per la Final a

Quatre d’aquesta categoria a principis
de juny i lluitarà per pujar a EBA. 

pàgina 12

Barcelona En Comú
Els comuns van aconseguir ser el partit
més votat al districte en les eleccions

municipals del 26-M. Tot i això, va ser
una victòria amarga, ja que Ada Colau
no va poder evitar la victòria d’Ernest
Maragall (ERC) al conjunt de la ciutat. 

pàgina 3
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26-M: la participació a Gràcia creix sis punts1

2 Colau guanya per dècimes a Gràcia

Segueixen els problemes de soroll 
i incivisme a la plaça del Sol

La plaça de la Natura del Park Güell 
ja llueix la restauració

Colau aprova la norma que 
assegura el futur de l’Heliogàbal

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.

Això és el nucli dur de l’Es-
tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.

Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

@324cat: Encaixada de mans entre Oriol
Junqueras i Pedro Sánchez al Congrés,
una de les imatges que ens deixa la sessió
de constitució del Congrés dels Diputats.

#EncaixadaDeMans
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4El Departament de Salut de la
Generalitat torna a demostrar que
l’atenció primària és una de les
grans apostes d’aquesta legisla-
tura. I ho fa, aquesta vegada, in-
vertint 30 milions d’euros en un
programa per a posar al dia les ins-
tal·lacions i l’equipament de fins a
382 centres d’atenció primària
(CAP) dels més de 400 que hi ha a
Catalunya. 

Pel que fa a la ciutat de Barce-
lona, aquesta inversió, en una pri-
mera fase, supera els 3 milions

d’euros per a modernitzar fins a 53
edificis on s’han detectat necessi-
tats, tenint en compte la seva data
de construcció o de la darrera re-
modelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’a-
quest mes de juny, i durant els prò-

xims tres anys, preveu actuacions
en quatre grans àmbits: compra de
nous aparells sanitaris  –que aug-
mentaran la capacitat de resolució
de la primària–; reforma de man-
teniment i conservació dels cen-
tres per potenciar el confort dels
professionals i usuaris –substi-
tuint calderes i aparells climatit-
zadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnolò-
gic –com ara centraletes o equips
audiovisuals–; i reposició d’ele-
ments estructurals –com ara bu-
taques d’extracció, taulells o cadi-
res-. El pla corregeix, així, defi-
ciències en les infraestructures
d’atenció primària que impacten
negativament en la feina diària
que desenvolupen els professio-
nals i en l’atenció que es presta als
usuaris dels serveis.

La primera fase de les actua-
cions se centrarà principalment en
l’adquisició de mobiliari i d’equi-
pament sanitari i invertirà 11,3
milions d’euros per a totes les re-
gions sanitàries de Catalunya. Pel
que fa al nou equipament sanita-
ri, per exemple, s’estrenaran der-
matoscops, tensiòmetres, elec-
trocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs
portàtils. D’aquests, se n’adquiriran

fins a 127 i alguns arribaran a cen-
tres on mai n’hi havia hagut i d’al-
tres en renovaran d’obsolets. Tam-
bé es preveu un pla de formació
d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-
gona i tercera fase de les actua-

cions se centraran més en les re-
formes i adequacions i el canvi
d’instal·lacions d’àmbit tecnològic,
i es preveu que s’acabi al juny de
l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP de BCN es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

A Barcelona es
modernitzaran fins 

a 53 edificis

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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URBANISME4El pla que im-
pulsa l’Ajuntament per protegir
el teixit urbanístic tradicional i el
patrimoni arquitectònic de la
Vila de Gràcia i part dels barris
de la Salut, Vallcarca i Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova ha co-
mençat a fer els seus primers
passos recentment.

I és que des de fa uns dies, tal
com ha publicat Betevé, ja ha co-
mençat el treball de camp que ha
de permetre actualitzar un ca-
tàleg que no es toca des de l’any
2000. Un total de cinc equips
formats per historiadors, ar-
quitectes, geòlegs i biòlegs re-
corren tota l’àrea que forma
part de l’estudi (230 hectàrees)
per actualitzar el catàleg. Els en-
carregats de recórrer la zona
que s’ha d’actualitzar, on hi ha
5.800 finques que caldrà ana-
litzar, portaran a terme la seva
tasca durant un any. Aquesta ve-
gada, per primer cop, a banda de
la part arquitectònica, també

s’analitzarà la memòria històri-
ca veïnal i el verd.

PROCÉS PARTICIPATIU
En paral·lel, des de principis de
maig està en marxa un procés
participatiu que permet a la ciu-
tadania i les entitats fer arribar
als equips tècnics informació
que pugui complementar l’estu-
di de patrimoni. La intenció és
recopilar informació relaciona-

da amb jardins, vegetació, inte-
riors d’illa, vestíbuls, ornamen-
tació dels habitatges, tallers ar-
tesans, plaques publicitàries,
elements de l’espai públic, cos-
tums de la vida quotidiana i as-
sociativa del barri.

L’actualització del catàleg
patrimonial de Gràcia es va de-
cidir després de la polèmica re-
lacionada amb les cases i l’alzi-
na del carrer Encarnació. 

El patrimoni arquitectònic gracienc fa anys que no s’actualitza. Foto: Districte

Primers passos per protegir
el patrimoni arquitectònic local
» Un grup d’especialistes comencen a recórrer tota l’àrea que cal

actualitzar, mentre que veïns i entitats poden fer aportacions

L’Escola Teixidores anirà al
solar de l’Hospital Evangèlic
ESCOLES4L’Escola Teixidores,
un centre de primària creat fa
dos cursos i que està ubicada
provisionalment en uns mòduls
al carrer Encarnació, tindrà la
seva ubicació definitiva al solar
de l’Hospital Evangèlic. L’Ajun-
tament va arribar a un acord fa
pocs dies amb la Fundació Pri-
vada Hospital Evangèlic per
comprar l’edifici de l’hospital, si-
tuat al carrer de les Camèlies.

En declaracions als mitjans,
el regidor gracienc Eloi Badia va

afirmar que la compra, que ha
tingut un cost de nou milions
d’euros, era “una gran oportu-
nitat” per mirar de cobrir l’alta
demanda d’escola pública a Grà-
cia. “Amb aquest acord acom-
plim la necessitat de places d'es-
cola pública a Gràcia, un districte
on tenim èxode de matricula-
cions públiques per falta d'ofer-
ta”, va afegir Badia.

L’escola té dues línies de
P3 i dues de P4 i el curs que ve
dues més de P5.

PATRIMONI4L’Arxiu de Gràcia
ha rebut recentment una dona-
ció molt valuosa. Es tracta, con-
cretament, de la col·lecció Palo-
mares-Larreula, formada per
documents reunits per Vicenç
Palomares, treballador de l’edi-
torial Bruguera. 

La donació ha estat feta per
Helena Laurrela, vídua de Vicenç
Palomares, i s’ha formalitzat
amb un conveni que permet la
custòdia i el tractament tècnic de
la col·lecció, la seva identificació,

i poder posar-los a disposició i
accés del públic. 

D’aquesta manera es com-
pleix el desig de la família d’afa-
vorir la funció social d’aquest
fons gràcies a la seva preservació
i difusió.  D’altra banda, l’Ajun-
tament ha volgut “agrair el ci-
visme i consideració als interes-
sos públics per part de la família”.

Vicenç Palomares va treballar
molts anys a la Bruguera, on va
tenir diferents tasques i càrrecs:
redactor, autor de guions... Va

arribar a ser tècnic editorial i
coordinador de títols emblemà-
tics com ‘Mortadelo’i ‘Din Dan’ i
va col·laborar amb tebeos com
‘Tio vivo’ o ‘El Capitán Trueno’.
Tot plegat va provocar que  Pa-
lomares es convertís en el cronista
de la Bruguera, ja que al llarg de
la seva vida va anar documentant
diferents esdeveniments i guar-
dant publicacions. La seva tasca
va fer que el 2015 rebés el Premi
Vila de Gràcia a la millor tasca de
recerca o divulgació històrica. 

Una imatge de l’edifici de l’Hospital Evangèlic. Foto: Districte

L’esperit de la Bruguera, a Gràcia

Cultura | Petros Màrkaris passa per la Jaume Fuster
L’escriptor Petros Màrkaris serà el 30 de maig a la biblioteca Jaume Fuster per 
presentar  la seva última novel·la, ‘Universitat per a assassins’. Màrkaris és el 

creador del detectiu Kostas Jaritos, protagonista de les seves novel·les policíaques.

L’Arxiu de Gràcia és a la biblioteca Jaume Fuster. Foto: Ajuntament
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Tot a punt per a la Festa
Major del barri del Coll

CELEBRACIÓ4La Festa Major
del Coll farà el seu tret de sorti-
da el pròxim dissabte 1 de juny
amb la lectura del pregó que, en-
guany, anirà a càrrec de la cantant
de hip-hop Bittah. 

Enguany la Festa Major s’a-
llargarà fins al 16 de juny i arri-
ba amb un programa farcit d’ac-
tes. Una de les novetats és el car-
tell de la celebració, que és obra
de la jove dissenyadora i il·lus-
tradora Laura Munné, vincula-
da al barri i  cap de l’Agrupament
Escolta Jaume I del Coll. Mun-
né ha apostat per un disseny aco-
lorit i festiu presidit per l’Elogi de
l’aigua. 

Pel que fa al programa, una de
les cites més destacades és l’ex-
posició sobre el personatge de
Tintín que es podrà visitar al
centre cívic El Coll-La Bruguera.

Pel que fa a la pregonera, la
cantant del barri Bittah veurà re-

coneguda, amb la lectura del
pregó, la seva trajectòria artísti-
ca. Tal com ha explicat Raul
Mateu, dinamitzador del Casal
de Joves, la seva elecció és un
motiu d’orgull “perquè és una ar-
tista del barri, feminista i acti-
vista social que s’està llaurant el
seu futur a través de l’esforç, un
valor que volem representar en
aquestes festes”.

Algunes de les altres activitats
destacades de la festa seran  la
cercavila de Gegants amb els Ge-
gants del Coll, els Gegants de la
Vila de Gràcia i els tabalers de la
Malèfica del Coll, la tabalada i un
correfoc amb diverses colles gra-
cienques. L’altre pilar del pro-
grama serà la música reggae, ja
que es farà una cercavila jamai-
cana dels Escuats de la Malèfica
del Coll  i classes de ball i combi-
nacions de reggae, ska i inter-
pretacions teatrals.

CONCURS4La Festa Major de
Gràcia 2019 ja té el seu cartell.
La guanyadora de la 26a edició
del concurs ha estat Marina
Sáez. El seu disseny va ser l’es-
collit pel jurat, entre un total de
118 obres, el passat 16 de maig
en un acte celebrat als jardins de
Manuel Torrente.

Sáez és una il·lustradora del
poble maresmenc d’Alella. En la
seva obra ha reflectit els mate-
rials amb els quals els festers i
festeres fan els seus guarnits,
així com les eines principals
que es fan servir per fer-los. Ti-
sores, ampolles, malles de re-
frescos, plàstic i papers de dia-
ri són els protagonistes de la
imatge oficial del cartell de la
pròxima Festa Major. 

L’acte per donar a conèixer
la guanyadora del concurs tam-
bé va servir per  entregar el se-
gon premi, que se’l va endur
Maryna Kazilova i el tercer pre-
mi, que va ser per a Roger An-
dreu. Era la primera vegada
que a les bases del concurs es
marcava com a obligatori que
com a mínim un element del
cartell fes referència  a la feina
dels festers i festeres i al com-
ponent veïnal que hi ha darre-
re de la Festa Major de Gràcia.
I és que des de l’organització de

la festa han volgut remarcar el
fet que la Festa Major té el
guarnit com a protagonista. 

CONCURS D’ÈXIT
La 26a edició del concurs va tor-
nar a demostrar que es tracta
d’un format d’èxit. Entre les 118
obres presentades hi havia il·lus-
tradors i il·lustradores d’arreu de
Catalunya, concretament de 14
poblacions diferents.  També
cal remarcar que, de les 118
d’obres, 80 eren fetes per dones
i 38 per homes. 

Un cop acabat l'acte de pre-
sentació del nou cartell es va in-
augurar, a l’espai cultural Al-
bert Musons, l’exposició amb
un conjunt d’obres seleccionades
pel jurat. A la sala d'exposicions
s’hi podran veure el primer, se-
gon i tercer premi, les 10 obres fi-
nalistes i un conjunt de 20 obres
més seleccionades que el jurat vol
destacar per la seva composició
i qualitat artística. L’exposició s’a-
nirà ampliant i fins a finals de ju-
liol es podran veure totes les
obres presentades al concurs.

Sáez, al mig, amb la segona classificada i el tercer classificat. Foto: FM Gràcia

El cartell de la Festa Major 
de Gràcia serà de Marina Sáez 
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Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

ACN/ La Generalitat ha aprovat el decret
llei que permet la limitació dels preus del
lloguer als barris o a les ciutats on es
pugui acreditar una manca d'habitatge
assequible. El decret obliga a declarar una
ciutat o barri com a zona amb mercat 
d'habitatge tens com a pas previ per im-
posar la contenció de preus. 

Com a norma general, el cost del llo-
guer en aquestes zones només podrà su-
perar en un 10% l'índex de referència de
preus del lloguer, ampliable fins a un 5%
addicional en els casos en què es puguin
justificar vistes excepcionals o caracterís-
tiques especials, com ara piscines comu-
nitàries o jardins. 

Els pisos de nova construcció o total-
ment rehabilitats tindran una moratòria

de tres anys en l'aplicació del límit i po-
dran oferir-se a un 20% per sobre de l'ín-
dex en els primers cinc anys de la seva
sortida al mercat.

UN 38% MÉS EN 5 ANYS
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà
del lloguer ha crescut un 29% en els úl-
tims 5 anys. L’increment general és espe-
cialment alt a la ciutat de Barcelona, on el
preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 me-
tres quadrats és actualment de 949 euros,
segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que
fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de
prop de 270 euros per pis. 

Per tot plegat, la limitació dels lloguers
era una forta reivindicació de les entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge.

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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Comerç

Remuntada al Vallès i classificats
per a la Final a Quatre. Els Lluï-
sos de Carles Rofes tindran l’o-
portunitat de lluitar per pujar a
la lliga EBA el primer cap de
setmana de juny a Segur de Ca-
lafell, on es decidirà qui és el mi-
llor equip de la Copa Catalunya.
Els blaus s’han plantat entre els
quatre escollits després d’acon-
seguir una gran remuntada en els
quarts de final el passat dia 26 a
la pista del CB Ripollet (71-82),
ja que la setmana anterior havien
perdut a casa (51-57).

Els quatre classificats, que
es trobaran els dies 1 i 2 de juny
al pavelló Jaume Vilamajó d’a-
questa localitat del Baix Penedès,
són dos equips de la ciutat (l’al-
tre és el Club Bàsquet Roser) i
dos conjunts de Badalona (els
Maristes Ademar i l’AE Badalo-
nès). Els blaus donaran el tret de

sortida a les semifinals quan
passin cinc minuts de les quatre
de la tarda del dissabte 1, amb un
enfrontament contra els Maris-
tes Ademar.

La final, contra el conjunt
que guanyi l’encreuament entre
el Roser i el Badalonès, està pre-
vista per a aquest diumenge a dos
quarts d’una del migdia. Abans,

a un quart d’11 del matí, els dos
perdedors de la semifinal s’en-
frontaran en el partit pel tercer i
el quart lloc, però on també està
en joc una plaça d’ascens.

El campió, a més, es classifi-
carà per al Torneig Flama del Ca-
nigó, on s’enfrontarà amb dos
equips del Rosselló, de la Cata-
lunya Nord, i un d’Euskadi.

Pau Arriaga
GRÀCIA

L’equip ha accedit a la final eliminant el Ripollet. Foto: FCBQ

Els Lluïsos afronten la Final 
a Quatre de la Copa Catalunya

Futbol sala | Una mala ratxa final condemna el Gràcia FSC
Descens amarg. Tres derrotes en els últims tres partits de la temporada (a casa contra el
Jesús-Maria i el Sant Joan de Vilassar i a la pista del Montsant) han condemnat el Gràcia
FSC a perdre la categoria. El conjunt taronja ha acabat el curs quinzè amb 28 punts.

Esports
El Catalunya no pot pujar a 
la Divisió d’Honor femenina

L’anhelat ascens a la
Divisió d’Honor haurà
d’esperar. El sènior fe-

mení del CN Catalunya va perdre
els dos partits de la promoció
d’ascens contra el Moscardó ma-
drileny i la temporada que ve tor-
narà a ser un dels conjunts de la
Primera Divisió.

El passat dissabte 18 l’equip
que entrena Gabor Egedi va que-
dar-se molt a prop d’afrontar la tor-

nada amb un bon resultat, però va
perdre per la mínima a casa (7-8),
un resultat que obligava a una re-
muntada a la capital espanyola.

Això, però, no va ser possible,
ja que les madrilenyes van domi-
nar l’enfrontament del passat dia
25 des del començament i el Cata
només va poder igualar les forces
en el 0-0 i l’1-1. Les gracienques va
acabar perdent per 11-6 i ja han po-
gut començar les seves vacances.

L’Europa s’enfrontarà 
al potent Seagull a la Copa

Repte majúscul. El pri-
mer equip femení de
l’Europa, que va quedar

exempt de la segona ronda de la
Copa Catalunya, tornarà a la
competició per jugar contra el Se-
agull, un dels equips que la tem-
porada que ve serà de la nova
Primera Divisió B, el pròxim 1 de
juny a un quart de sis de la tar-
da al Nou Sardenya.

L’equip, que ha pogut pre-

parar aquest enfrontament a
consciència (el conjunt de Ba-
dalona van haver de classificar-
se abans-d’ahir a la tanda de pe-
nals contra el Sant Gabriel), vol-
drà plantar-se a la ronda de
quarts de final, la darrera que es
juga abans de les vacances d’es-
tiu, per tancar el curs 2018-19
amb bon regust de boca. El Bar-
ça i l’Espanyol ja esperen els
seus dos rivals a les semifinals.

CULTURA4Les 42 botigues de
l’associació de comerciants Coll
Amunt! exposaran diferents
portades de còmic en els seus
aparadors aprofitant la Festa
Major del barri, que es farà en-
tre l’1 i el 16 de juny.

L’exposició de portades his-
tòriques, batejada amb el nom
‘Editorial Bruguera: Els còmics
de la nostra vida’, es podrà visi-
tar fins al 30 de juny i és un ho-
menatge als personatges mítics

dels còmics que van sortir d'a-
questa editorial. 

Així doncs, alguns perso-
natges com Mortadelo i File-
món, Zipi i Zape, Anacleto,
Rompetechos, Botones Sacari-
no,Superlópez, Capitán True-
no i Jabato ocuparan els apara-
dors dels comerços durant un
mes. Les portades exposades,
que tindran relació amb el ne-
goci, aniran des de la dècada
dels 50 fins a finals del segle XX.

FIRES4L’emblemàtica fira d’ar-
tesans Art Güell, que s’instal·la
al Park Güell des de fa 12 anys
entre els mesos d’abril i octubre
a l’entrada del parc pel costat de
la carretera del Carmel, va veu-
re com aquest passat mes d’abril
no va poder començar a funcio-
nar per un conjunt de problemes
relacionats amb la seva ubicació
a causa de les obres a la plaça de
la Natura i la manca d’acord
amb el Districte. Ara, però, tal

com ha avançat el diari l’Inde-
pendent, la fira podrà posar-se
en marxa a partir de l‘1 de juny.

Segons la informació de l’In-
dependent, el desacord amb el

Districte s’ha pogut desencallar
i de moment el govern munici-
pal ha decidit deixar per més
endavant l’inevitable trasllat de
la fira, que està previst que més
d’hora o més tard s’acabi fent a
causa de les reformes a la zona
que ocupa. 

Així doncs, a partir de l’1 de
juny la fira podrà tornar a

obrir les seves portes amb el
mateix horari de sempre, de les
10 del matí a les sis de la tar-
da amb l’excepció dels dimarts,
que no obre.

Des d’Art Güell havien re-
clamat que la fira es tornés a
posar en marxa per la quantitat
de clients fidels que cada any vi-
siten la fira.

Les obres de la plaça Natura han afectat la fira. Foto: Ajuntament

La fira d’artesans del Park Güell
torna el pròxim 1 de juny

El comerç del Coll reivindica
el còmic per la Festa Major

La fira d’artesans
Art Güell fa 12 anys
que se celebra
al Park Güell

Xerrada | El futur del ‘retail’
El director de l’acceleradora d’start-ups d’Ogilvy Barcelona, Diego Fernández, va afirmar 

fa uns dies, durant la celebració del ‘Retail and Brand Experience World Congress’, 
que el futur del sector del retail “passa per crear experiències hiperpersonalitzades”.
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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 43

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

Les millors ofertes
Only Vapers

Des de principis d’aquest
mes, al número 163 de la
travessera hi ha la botiga
Only Vapers, un negoci que
ofereix cigarretes electròni-
ques d’última generació.

De cara al dia 31 d’a-
quest mes i al dissabte 1 de
juny, la botiga aplicarà un
15% de descompte en
molts dels seus articles (ho
anomenaran Día del vapeo).

Aquí pots trobar mods, ato-
mitzadors, líquids amb i
sense nicotina i de diferents
gustos. L’objectiu, segons
expliquen els seus propie-
taris, és ajudar la gent a dei-
xar de fumar les cigarretes
tradicionals. 

El seu horari d’obertura
és de dilluns a dissabte de
10 a dos quarts de 9 i el seu
telèfon és el 938 338 641.

Farmàcia Travessera
Una de les promocions més
esperades per ara, que co-
mença el bon temps, és la
que ja ha està en funciona-
ment a la Farmàcia del nú-
mero 166 de la travessera.

El negoci impulsa una
oferta en les cremes solars
corporals de la marca Eau
Thermale Avène. I és que
quan compris un d’aquests
productes, tindràs una re-

baixa del 50% en la segona
unitat. 

A banda d’aquesta, la
farmàcia continua oferint
els seus productes habi-
tuals, aromateràpia, fitote-
ràpia, posa a disposició dels
usuaris ulleres per corregir
la presbícia, assessorament
dermatològic, entre altres.

Pots trobar-los també
al telèfon 932 188 985.
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David Jiménez va estar cobrint gue-
rres, desastres i revolucions durant gai-
rebé dues dècades abans de ser no-
menat director d’El Mundo. El que sem-
blava un repte il·lusionant s’acabaria
transformant en una batalla per la de-
fensa de la independència del diari en-
front d’un establishment polític i eco-
nòmic decidit a controlar-lo.

Llibres

El Director
David Jiménez García 

Teatre

Macaco, el veterà artista barceloní, fu-
siona en el seu desè àlbum tot el que
ha sigut la seva trajectòria durant
aquests anys: tornades a l’estil Bob
Marley; versos de cantautor i bases
reggae o dub. Civilizado como los ani-
males (Sony, 2019), és, resumint, tots
els Macaco en un. Un disc que segur
que convencerà els seus seguidors.

Música Pelis i sèries

Civilizado como los animales
Macaco

El cantant i compositor Álvaro Soler va omplir el
Sant Jordi Club de Barcelona el passat 24 de maig

en un concert de la seva nova gira, Mar de Colo-
res. Més enllà d’haver presentat el seu nou sin-

gle, La libertad, Soler va deixar una bonica imat-
ge en la seva visita a la capital catalana. A tra-

vés de La Vanguardia, el cantant va assabentar-
se de la història de Joan Hidalgo, un jove se-

guidor de Soler que pateix una malaltia dege-
nerativa i ha estat des dels nou anys en una

cadira de rodes. Soler va visitar Hidalgo en
persona i per sorpresa, complint així un dels
grans somnis del fan. Els dos es van trobar i

van compartir un moment molt especial que
va emocionar el músic. Seguidor i ídol van

parlar sobre música, aficions i la vida en gene-
ral. Així, l’emocionant escena va donar tota la

motivació necessària al cantant perquè hores des-
prés conquerís el públic barceloní.

Á L V A R O  S O L E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels cantants de moda del moment
Cançons com ‘Loca’ o ‘La cintura’ l’han fet saltar a la fama 

Famosos

Actuar al Sant Jordi Club de Barcelona
També va visitar Joan Hidalgo, un gran seguidor

Els seguidors agraeixen el detall de Soler
Aplaudeixen la visita a un fan amb una malaltia degenerativa

QUÈ HA FET?

| Blood & Truth
SIE London Studio presenta un shooter en primera persona 

que farà que ens convertim en Ryan Marks, un exmilitar.Viu en línia
No t’ho perdis

A LES XARXES...

Pau Miró i Sílvia Munt porten al teatre
l’adaptació d’aquesta pel·lícula del po-
lèmic cineasta danès. Sota la direcció
de Munt, Bruna Cusí protagonitza
aquesta història sobre l’estreta relació
que hi ha entre el bé i el mal i que es
qüestiona quina força té el poder del
grup sobre una persona.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Dogville: un poble qualsevol
Lars Von Trier

L’última estrena de Disney torna a ser
un remake d’un dels seus clàssics apos-
tant, aquest cop, per un nou títol amb
actors en lloc d’animació. Aladdin és
un carismàtic però desafortunat lladre
enamorat de la filla del Sultà, la prince-
sa Jasmine. El jove troba una llum 
màgica a una cova d’on surt un geni
que promet complir els seus desitjos.

Aladdin
Guy Ritchie

El cinema més compromès
El FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de

Barcelona, arriba a la seva 24a edició amb més força que
mai. Se celebrarà, principalment, a la seu de l’Institut Francès
de Barcelona entre el 6 i el 16 de juny i presenta l’edició més
reivindicativa de la seva història per retre homenatge al 50è

aniversari dels disturbis d’Stonewall, que van donar origen a
la lluita mundial pels drets LGTBI. Durant 10 dies es podran

veure 50 llargmetratges, documentals i curtmetratges de
països com França, Estats Units, Àustria, Colòmbia, Perú, 

Brasil, Noruega, Vietnam o Austràlia, entre molts altres.  

La fitxa
QUI ÉS?
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DISSABTE 1 DE JUNY
12:30 Demà passat arribarà a la seva fi la set-

zena edició del cicle d'Aperitius Musicals
Matinals al porxo de la Sedeta. Entrada gra-
tuïta. / Plaça de la Sedeta.

DIMECRES 5 DE JUNY
19:00 Darrera sessió del curs Narració oral, en

el qual el professor Rubén Martínez ha en-
senyat els alumnes a dominar l'art d'explicar
històries fent servir només la veu, el cos i la
imaginació. / Biblioteca Vila de Gràcia.

TOTS ELS DIMECRES
10:00 Continua en marxa el curs per a la gent

gran anomenat Rutes històriquesque es va po-
sar en marxa a principis del passat mes d’a-
bril. El coordina la professora Carolina Chifoni.
/ Centre Cívic La Sedeta.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-TardaUn món ofegat pel plàstic és el nom

de la mostra divulgativa i fotogràfica sobre
les conseqüències de l'excessiu consum de
plàstic d'un sol ús. Entrada gratuïta. / Centre
Cívic El Coll - La Bruguera.

ACTIVITAT PERMANENT
Matí-TardaDesprés de la seva reobertura, la Casa

Vicens continua sent una de les joies més des-
conegudes de l’obra d’Antoni Gaudí: va ser la
seva primera casa. Consulteu horaris i preus.
/ Casa Vicens.

DIMECRES 5 DE JUNY
17:30 Contes a la mà. Històries disfressades

serà el nom de la narració del cicle Lletra Pe-
tita - Sac de rondalles que coordinarà Susag-
na Navó. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca Jau-
me Fuster.

DIMECRES 12 DE JUNY
18:00 La companyia Pengim-penjam s’enca-

rregarà de l’espectacle El llop cantaire dels tres
porquets i la Caputxeta. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Vila de Gràcia.

DIJOUS 6 DE JUNY
11:00 En el marc dels actes de la Festa Major de

la Teixonera se celebrarà un campionat clàs-
sic: el torneig de petanca. / Casal de Gent Gran
Penitents.

Filomena és un spectacle de titelles en
què s'explica la història d'una petita
ovella amb música de Mozart. / Bi-
blioteca Vila de Gràcia.

‘Filomena’ una obra de
teatre de Pengim-penjam
Divendres 7 de juny a les 11:00

En aquesta antena cibernàrium de
quatre hores, els alumnes aprendran
a compartir fotografies i vídeos al
seu perfil d’Instagram des del mòbil.
/ Biblioteca Vila de Gràcia.

Una sessió per dominar
tots els secrets d’Instagram

Dijous 6 de juny a les 16:00

L’humorista Xavier Castells s’acomia-
da del Teatreneu amb la segona i úl-
tima representació del seu monòleg
anomenat 2 sombreros para no pensar.
/ Teatreneu Multisales.

Xavier Castells s’acomiada
del Teatreneu Multisales
Dijous 30 de maig a les 22:00

Partit de futbol de la tercera ronda de
la Copa Catalunya femenina entre
l’Europa i el Seagull de Badalona. / Mu-
nicipal Nou Sardenya.

L’Europa rep el Seagull en 
la tercera ronda de la Copa
Dissabte 1 de juny a les 17:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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