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Creix la degradació
4L’entitat Salvem l’Alzina denuncia el mal estat 
de les casetes d’Encarnació i del seu jardí

4D’ença del desallotjament del febrer el solar
s’ha omplert de runa i està del tot abandonat pàg 8

Les casetes d’Encarnació

NO ES MULLEN pàg 3

Les associacions de veïns
reben amb fredor la
reelecció d’Ada Colau

EX ANTÒNIA FONT pàg 9
Joan Miquel Oliver passa
per l’Alfa Bar per presentar
el seu nou disc ‘Elektra’
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Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcal-
dessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldes-
sa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatu-
ra de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.

Entre les diferents associa-
cions de veïns de la ciutat la ree-
lecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La ma-
joria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els pro-
jectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’en-
carar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’a-
ritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat. 

Una de les poques valora-
cions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels ba-
rris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recor-
da que a Nou Barris és on els co-
muns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”. 

REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau hau-
rà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la neces-
sitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les as-
sociacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixe-
ment turístic. 

De fet, pocs dies abans de la
investidura de Colau, la FAVB va

presentar, en una roda de prem-
sa, les demandes dels movi-
ments socials per al nou go-

vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sin-
dicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia so-
cial, el medi ambient, l’habitat-
ge o el turisme. 

Algunes de les propostes van
ser reforçar les polítiques públi-
ques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés uni-
versal als subministraments bà-
sics, canviar el model de mobi-
litat de la ciutat, una política de
gestió de residus  orientada al re-
sidu zero, implementar la re-
municipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’al-
caldia, que els pactes i acords en-
tre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però no-
saltres tenim l’obligació d’enten-
dre’ns amb tothom”.

D’altra banda, Llanas consi-
dera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proxi-
mitat per fer-lo realment com-
petitiu” i recorda que en cam-
panya tots els partits s’hi van
comprometre. 

A nivell personal també con-
sidera que una bona idea per im-
pulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.

Albert Ribas
BARCELONA

Resaveureambfa4anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls 
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau tam-
bé va justificar haver ac-
ceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assu-
mir contradiccions”.

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN 
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La lupa

per Iu Forn

Hi ha pactes que explotaran sols

De vegades passa. Et ve un amic/ami-
ga, et presenta la seva nova parella, te'ls
mires, i al cap de 7 segons i 16 centèsi-
mes ja veus que allò no només no té fu-
tur sinó que per no tenir no té ni pre-
sent. Doncs no sé si a vostè li passa el
mateix, però quan miro segons quins
pactes postelectotals de segons quins
ajuntaments, no puc evitar tenir aques-
ta sensació.

Sí, sí, ja ho sé. Els partits
polítics existeixen per obte-
nir el poder, tots els pactes
són lícits, els ajuntaments
són un altre món, als pobles
no es pacta per ideologia
sinó per projectes locals i bla,
bla, bla. Però veient alguns
companys de viatge, jo que vol que li di-
gui... no ho veig. Ni amb tota la bona vo-
luntat i comprensió possible.

És que hi ha pobles on ja veus que
quan hi hagi la sentència del judici, com
per posar un exemple d'un fet que sabem
que succeirà, que succeirà relativament
aviat i que tensarà moltes situacions, allò
fotrà un pet com un aglà. És que d'aquí
a quatre mesos serà impossible mante-
nir segons quins pactes signats ara per-
què els uns voldran aprovar unes mo-

cions que els altres no voldran veure ni
a tres pobles de distància.

Però no només serà la sentència.
Mentre parlem de beques menjador i de
fer poliesportius anem bé, però quan se-
gons on toqui decidir com gestionar se-
gons quins béns públics, afrontar situa-
cions relacionades amb la seguretat o
qüestions que afecten la base ideològica
dels que són com oli i aigua, no cal ser molt

espavilat per veure-ho 24 hores després
d'haver-se signat: hi ha pactes que tenen
menys futur que un gelat de fricandó.

I la culpa, a part del txa, txa, txa, és
de fer les coses malament des dels fo-
naments. Si tu vols construir una paret
recta i la primera totxana la poses tor-
çada, ja pots treure un kleenex i co-
mençar a dir-li adeu. De la mateixa ma-
nera, si fas un pacte pensat només per
anar a la contra, per fer fora, per ex-
pulsar, per desallotjar i no per construir,

la probabilitat que la cosa pugi recta és
com el no future dels punks de finals
dels anys 70 del segle passat. Sí, els par-
tits polítics existeixen per obtenir el po-
der, tots els pactes són lícits, els ajun-
taments són un altre món i als pobles
importen els projectes locals i no la ideo-
logia, però hi ha pactes que no poden ser
i a més són impossibles.

Abans del que ens pensem, veurem
com es trenquen acords de
govern, com es canvien socis,
com van presentant-se mo-
cions de censura i com cauen
alcaldes. I alcaldesses. Però és
que d'aquí a quatre anys veu-
rem torres que ara semblen
sòlides caient com castells

de cartes fetes amb sucre. Perquè tots els
pactes són lícits, però també han de ser
lògics i coherents. I la gent té tendència
a castigar els experiments on en comp-
tes d'usar gasosa es fa servir azidoazida
azida, el compost més explosiu creat
mai. Per fer-se’n una idea, els científics
van deixar-lo en un entorn sense cap vi-
bració, a les fosques i amb una tempe-
ratura controlada... i va explotar sol!

Publicat a El Nacional.cat

D’aquí a quatre anys veurem torres
que ara semblen sòlides caient

com castells de cartes fetes amb sucre 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pa-
sada? ¿Se puede ser de izquierdas y al-
caldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista. 

@laurapcastano@eduthio

Els semàfors

Salvem l’Alzina
L’entitat veïnal Salvem l’Alzina ha denun-

ciat l’estat de degradació de les casetes
d’Encarnació i dels seus jardins. La plata-
forma està fent una gran tasca en la lluita
per conservar les cases però l’administra-
ció també ha d’assumir responsabilitats. 

pàgina 8

Alberto González
L’Europa manté la confiança en el cen-

tral, un dels capitans de la primera
plantilla, i li renova el contracte un curs
més. El 2019-20, però, serà especial, ja
que González complirà la seva desena
temporada vestint la samarreta blanca.

pàgina 12

Ajuntament
La Fundació Barcelona Comerç ha de-
nunciat recentment l’augment de roba-
toris a les botigues dels eixos comercials
de la ciutat. L’entitat qualifica la situació

de molt preocupant i demana que el
problema s’abordi amb urgència. 

pàgina 16
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Torrent de l’Olla viu una diada 
festiva amb el comerç al carrer1

2
L’expresa d’ETA Marina 
Bernardó, rebuda a Gràcia

Escoles amb menys calor: 
arriben els refugis climàtics

Denuncien obres il·legals 
en un passatge de Vallcarca

Els Lluïsos perden els dos 
partits de la Final a Quatre

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

És d’una gran preocupació el sis-
tema d’introducció de notes a Se-
cundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’E-
ducació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes. 

Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra fal-
ten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plante-
jant posposar la publicació i lliu-
rament  de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per com-
petències d’aquests butlletins ha-
via de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pe-
cava dels mateixos problemes. 

És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir no-
tes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insu-
ficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundà-
ria. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha re-
but cap argumentació adient. Po-
dríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt ter-
mini i l’educació no se la pot mi-
llorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni pu-
blicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innova-
cions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en en-
senyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

Caos a les notes
per David Rabadà

L’estat espanyol no vol negociar 
per Teresa Calveras

En primer lloc cal dir que tota ne-
gociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a re-
molc de les decisions de nego-
ciadors que tan aviat volen re-
unir-se com no.

Negociar vol dir escoltar l’o-
pinió de l’altre, explicitar la prò-
pia i arribar a un acord que hau-
rà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificant-
les. Si no és  així, no es pot par-
lar de negociació.

L’estat espanyol no vol ne-
gociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva si-
tuació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són sub-
stituïts per la  força que s’encar-
rega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.

I quina és l’opció que aques-
ta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.

Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es man-
tindrà empresonats els presos po-

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es dis-
torsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació esta-
tals, perquè aquesta realitat par-
la només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de lli-
bertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràti-
ca que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i san-
tes pasqües.

Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa  i s’ha desvetllat tota la cor-
rupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institu-
cions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’es-
perança és un motor molt fort per
a l’acció.

A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història de-
mostra,  està condemnat a fra-
cassar més tard o més d’hora.

Les millors
perles

Les eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha ob-
ligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el

recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

Troben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El des-
cobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espèci-
men conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’a-

nimal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

Els cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobra-
ment puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines

per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

Obren un bar a San Francisco on els clients paguen per es-
tar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en compa-

nyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

Neil Harbisson, considerat el primer cíborgde la història, asse-
gura que cal incorporar visió nocturna als humans per estal-
viar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una ante-

na per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’al-
caldessa de les “elits”.

#ColauAmbValls #Cs-PP-VOX
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PATRIMONI4Les casetes del
carrer Encarnació i el seu jardí,
on hi ha la famosa alzina bi-
centenària, estan en un estat
d’abandonament molt avançat,
envoltades de runa i, fins i tot,
amb amiant abandonat al ma-
teix jardí. Aquesta és la denún-
cia que recentment ha fet la
plataforma veïnal Salvem l’Al-
zina, nascuda la passada tardor
per salvar aquestes cases de
Gràcia del seu enderrocament.

Des de l’entitat recorden
que, d’ençà del desallotjament
del jardí de l’alzina del passat 14
de febrer a causa de la deman-
da que va presentar la família
propietària de l’espai, el solar ha
quedat “en un estat d’abandó
absolut”. Tot i que l’Ajunta-
ment va multar els propietaris,
des de l’entitat diuen que “no ha
servit  de res” perquè “l’amiant
que es va extreure el novembre
del 2018 del sostre del garatge,
i que es va dipositar al jardí,
continua allà”. A això cal afegir-
hi la runa nova i les “escom-
braries que van abocar impu-
nement els obrers durant el su-
posat apuntalament”, afegei-
xen des de Salvem l’Alzina. Per
tot plegat, exigeixen a l’Ajunta-
ment i al Districte que siguin
més contundents amb la pro-
pietat, l’empresa Encarnación
Invest SL. 

PROPOSTES VEÏNALS 
Salvem l’Alzina, en el marc del
període d’al·legacions del pla ur-
banístic per a la construcció
d’una escola bressol i per a la in-
clusió de les cases al futur pla es-
pecial per protegir el patrimo-
ni arquitectònic gracienc, ha

presentat una sèrie de propos-
tes.  En primer lloc, l’entitat de-
mana ser present en el procés
participatiu que estudiarà i de-

finirà la protecció del patrimo-
ni arquitectònic. En paral·lel, re-
fermen “la necessitat d’una es-
cola bressol i la manca d’espai
verd a la Vila” i recorden que
això ja es va establir a l’abril en
el document que va aprovar
l’Ajuntament. En aquesta línia,
posen com a exemple d’un pla
participatiu que ha permès cre-
ar espais compartits el de l’es-
cola Àngel Baixeras i la muralla,
al barri Gòtic, que va permetre
fer una nova plaça de 900 me-

tres quadrats que serveix com a
pati d’escola entre setmana. 

Una altra petició de l’entitat
és la de “l’autogestió veïnal del
jardí en coordinació amb Parc
i Jardins” i que l’Ajuntament es
comprometi a “impulsar i de-
manar la catalogació de l’alzina
com a arbre monumental”. Pel
que fa als pisos socials, la peti-
ció veïnal demana que s’apos-
ti per un lloguer social “que
prioritzi la dimensió comuni-
tària i que estigui adreçat a
gent gran, joves, dones, menors
no acompanyats o col·lectius
vulnerables”.

Un procés que Salvem l’Al-
zina considera que s’ha de fer el
més ràpid possible a causa de la
degradació de les cases i els
jardins i que s’ha de posar en
marxa després que al febrer
l’Ajuntament anunciés l’expro-
piació de les cases per poder-hi
fer una escola bressol, habitat-
ge públic i un espai verd. 

Els jardins estan plens de brossa i runa. Foto: Salvem l’Alzina

Denuncien la degradació 
de les casetes d’Encarnació

» Salvem l’Alzina alerta que el solar està en mal estat i ple de runa
» L’entitat, d’altra banda, presenta les seves propostes per a l’espai

Eloi Badia espera seguir
com a regidor del Districte

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar el passat dis-
sabte 15 de juny, i que tenien a
veure amb l’estructura del go-
vern municipal, van servir per
confirmar que Eloi Badia, com a
mínim de moment, segueix al
capdavant del Districte.

En el comunicat fet públic el
mateix 15 de juny es deixava clar
que s’estava “a l’espera que prò-
ximament s’acabin de tancar els
acords de govern”. I és que,
efectivament, encara no es pot
afirmar del tot que Badia segueix

al capdavant del Districte, ja
que el pacte de govern amb el
PSC podria provocar novetats.
En declaracions a l’Indepen-
dent de Gràcia, Badia ha afirmat
recentment que “no s’entendria
no donar continuïtat al projecte,
i que no ho féssim amb la meva
figura, per avalar la feina feta”.
Les declaracions de Badia arri-
baven després que Alberto La-
casta, portaveu del grup muni-
cipal del PSC a Gràcia, afirmés
que els socialistes tenen com a
aposta “prioritària” recuperar
el Districte de Gràcia. 

Aturades les obres il·legals
del passatge Isabel

URBANISME4El Districte ha
aturat recentment les obres il·le-
gals que s’estaven fent en una
propietat privada del passatge
Isabel del barri de Vallcarca.

Les obres, sense llicència ni
havent-se fet cap comunicació al
Districte, consistien en la col·lo-
cació d’un nou paviment al jar-
dí de la casa  i de diferents es-
tructures metàl·liques, que sem-
blaven el primer pas per fer
unes carpes.

El passatge d’Isabel de Vall-
carca està catalogat com a pa-
trimoni històric de la ciutat. Va

ser construït el 1836 i actualment
manté el seu disseny original. Els
jardins de les finques estan pro-
tegits com a verd privat d’interès
tradicional, cosa que vol dir que
només s’hi poden fer tasques de
millora i conservació i que no-
més hi pot haver arbrat i àrees de
vegetació. 

Fa unes setmanes els veïns
van alertar com a la zona d’accés
al jardí hi havia operaris amb
sacs de ciment fent obres. Si fi-
nalment la propietat obtingués
algún permís per fer les obres
hauria de venir de Patrimoni.

Sant Joan | Polèmica per la foguera de la plaça del Sol
La Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia ha lamentat que la foguera que organitzen 

a la plaça del Sol per la revetlla de Sant Joan hagi hagut de ser enguany més petita. 
Denuncien que el Districte no va acceptar retirar una nit l’espai de jocs infantils.  

Salvem l’Alzina vol
que l’Ajuntament 
sigui més contundent
amb la propietat
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Joan Miquel Oliver presenta
el seu nou disc a l’Alfa Bar

CONCERT4L’Alfa Bar acollirà el
pròxim divendres 28 de juny un
dels concerts de presentació
del nou disc de Joan Miquel Oli-
ver., ‘Elektra’. L’actuació co-
mençarà a les 10 del vespre.

Amb ‘Elektra’ Oliver tanca
una trilogia que va començar
amb ‘Pegasus’ (2015) i que va
seguir amb ‘Atlantis’ (2017).
En el nou disc la mitologia gre-
ga li torna a servir a Oliver per
portar a dalt de l’escenari les se-
ves emocions i els seus dubtes
existencials. 

L’exmembre del grup Antò-
nia Font fa una revisió dels rols
de gènere amb cançons que te-

nen com a protagonistes dones
valentes que es rebel·len contra
el masclisme. En el nou treball,
com no podia ser d’una altra
manera tractant-se d’Oliver,
també hi ha temes introspectius
en els quals personatges solita-
ris s’exilien en el seu món inte-
rior.  Tot plegat amb dosis d’i-
ronia, surrealisme i humor, tres
característiques que conformen
l’ADN artístic i musical del can-
tant mallorquí, que amb ‘Elek-
tra’ aconsegueix una síntesi
gairebé perfecta dels seus dos
discs anteriors gràcies a la seva
capacitat d’unir la proximitat i
la profunditat. 

CELEBRACIÓ4La Festa Major
estrella del Districte és, sense
dubte, la de Gràcia. Tot i això, els
altres barris també n’organitzen
de molt entretingudes i amb
programes amb moltes activitats.
Un exemple és el del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, que des
del passat 18 de juny i fins al prò-
xim 1 de juliol celebra la seva.

Així doncs, la celebració es va
posar en marxa el 18 de juny amb
la 12a edició de l’Open Dòmino
La Sedeta Memorial Xavier Flo-
res. Després d’uns dies sense
actes, el 25 de juny va arribar el
torn de la Mostra de Tallers de
Ball, mentre que l’endemà es va
fer el primer campionat de ca-
nasta de la Sedeta i la sessió de ci-
nema a la fresca amb la pel·lícu-
la ‘Pequeña miss Sunshine’.

El dia 27 el programa  agafa-
rà embranzida, ja que la gran ma-
joria d’activitats es faran entre el
mateix 27 de juny i l’1 de juliol. El
dia arrencarà amb el 19è concurs
de pintura que organitzen l’As-
sociació de Veïns i Amics del
Passeig de Sant Joan i seguirà
amb les havaneres del grup Mar
Salada a la plaça de la Sedeta, que
aniran acompanyades del tradi-
cional rom cremat. Aquest ma-
teix dia  el programa inclou més
actes, ja que es farà el guarniment

del carrer Grassot i la gran traca
d’inici de festa.

El divendres 28 arribarà
l’hora de la tabalada, la plantada
de bèsties, el correfoc, el sopar de
Festa Major i diferents actuacions

musicals. L’endemà, el dia 29,
també estarà farcit d’actes, entre
els quals destaquen la 10a Milla
Camp d’en Grassot, les botigues
al carrer dels comerciants de

Bailén i també al passeig de Sant
Joan, la gran arrossada, la cer-
cavila de gegants, la botifarrada
popular i diferents concerts.

EL PREGÓ
El diumenge 30 serà el darrer dia
amb una gran quantitat d’actes, ja
que l’1 de juliol només es farà el ci-
cle de cinema de dones ‘Accions
i Resistències’. La gran protago-
nista del dia serà Gislinde Ritter
Schurig, la secretària de l’Asso-
ciació de Veïns de Camp d’en
Grassot, que serà l’encarregada de
pronunciar el pregó. Al llarg del
dia també es farà la diada caste-
llera, la sardinada, una ballada de
swing, diferents concerts i la gran
traca per posar el punt final.

La trobada castellera es farà el 30 de juny. Foto: Districte

El Camp d'en Grassot 
i Gràcia Nova, de Festa Major

La gran majoria d’actes
de la Festa Major 
es faran entre 
el 27 i el 30 de juny

El darrer àlbum d’Oliver porta per títol ‘Elektra’. Foto: Gerard Vilà / ACN
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ACTIVITATS4L’Associació de Co-
merciants de Travessera de Grà-
cia Centre i Puigmartí i l’Asso-
ciació Comerciants Carrer To-
rrijos  –els comerciants de l’entorn
de l’Abaceria– organitzen entre
els dies 25 i 29 de juny el Tasta
Gràcia ‘19, una ruta de tapes per
diferents bars i restaurants de la
zona que ofereix una degustació
gastronòmica més una beguda
per només 2,95 euros.

Els establiments que partici-
pen al Tasta Gràcia ‘19 són el Bar
Prieto, Entre Latas, Mama’s Cafe,
Bon Vivant, Santa Clara Forn
de Pa, La Graciosa, Bar Pirineus
1935 i Quinoa Bar Vegetarià. El
dia 29 de juny entre les cinc de la
tarda i les nou del vespre, per po-
sar el punt final als cinc dies de
ruta, es farà la festa de la tapa a
travessera de Gràcia, entre To-
rrent de l’Olla  i Milà i Fontanals.
Hi haurà una degustació de tapes,
tallers, jocs, actuacions i altres ac-
tivitats familiars. 

El Tasta Gràcia ‘19 també va
acompanyat d’un concurs amb
premis de 50, 75 i 100 euros per

fer compres a les botigues asso-
ciades. Per participar-hi cal tas-
tar les tapes de com a mínim qua-
tre locals i omplir una butlleta que
es podrà omplir als mateixos
bars i restaurants.

FESTA SOLIDÀRIA
D’altra banda, les mateixes en-
titats comercials organitzaran el

pròxim dissabte 13 de juliol una
festa solidària, també a la Tra-
vessera de Gràcia (entre els ca-
rrers Torrent de l’Olla i Frater-
nitat), en el marc del Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple, on també
participaran altres entitats lo-
cals. La festa començarà a les
cinc de la tarda i s’acabarà a les
nou del vespre.

El Quinoa Bar és un dels locals que participa en la ruta. Foto: Quinoa Bar

Gràcia es converteix durant
cinc dies en la capital de la tapa

Mercat de l’Abaceria | Dinamització comercial
La Travessera de Gràcia, entre els carrers Torrijos i Milà i Fontanals, acollirà el dissab-

te 29 de juny una jornada de dinamització comercial al voltant de l’antic mercat de 
l’Abaceria. Entre les cinc de la tarda i les nou del vespre es faran diferents activitats.

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

SEGURETAT4Un dels vicepre-
sidents de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Pròsper Puig, ha
denunciat recentment al pro-
grama Bàsics de Betevé un aug-
ment molt important dels roba-
toris en les botigues dels eixos
comercials perifèrics de la ciutat.

Durant el programa, Puig va
afirmar que als comerços hi ha
molta preocupació “perquè hi
ha molts furts, no només als co-
merços, sinó als mateixos clients”.
El vicepresident de Barcelona
Comerç va afegir que els robato-
ris “han augmentat de forma ex-
ponencial” als eixos perifèrics i va
parlar d’aquesta situació com

“un dels problemes greus” d’a-
questes zones comercials. 

En declaracions a aquesta
publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’a-
frontar de forma urgent durant
el mandat que ara comença.
“Encara no saben qui portarà se-
guretat però demanem que hi
hagi una regidoria específica”,
afirma. Puig afegeix que han
parlat amb Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Urbana però lamenta
que hi ha “un problema de man-
ca d’efectius”. Dos dels barris que
ara mateix preocupen més a
Barcelona Comerç són Sant An-
toni i el Poble-sec.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez
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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
Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Les millors ofertes
Los Ángeles llibreria

Al número 157 de la traves-
sera hi ha la llibreria Los Án-
geles, un espai de refe-
rència en la venda de lli-
bres d’autoajuda i de crei-
xement personal. El local
també ofereix la possibili-
tat de fer tallers d’aquesta
temàtica al seu interior.

A banda de tota la seva
oferta literària, durant els
últims dies d’aquest mes i

tot el mes de juliol la llibre-
ria fa una oferta especial;
tothom que compri el llibre
Día a día con los ángeles,
obra de Marta Cabeza,
rebrà de regal un altre títol
de la mateixa escriptora.

La botiga obre de di-
lluns a dissabte entre les 10
del matí i les 2 del migdia i
les 5 i dos quarts de 9. El seu
telèfon és el 932 188 986.

Herbolari Llobet
Costa creure que hi hagi
algun veí del barri que no
coneixi l’Herbolari Llobet,
un  dels nostres associats
amb més història. La botiga,
que es troba al número 159
de la travessera, supera els
100 anys de vida.

Durant la darrera set-
mana del mes i la primera
de juliol, l’herbolari farà
una oferta del 10% de des-

compte en totes les herbes
i els suplements que ajudin
a resoldre problemes circu-
latoris. A banda d’aquestes,
també venen tota mena de
productes dietètics.

L’horari d’obertura de
l’herbolari és de dilluns a
dissabte entre les 10 del
matí i les 2 del migdia i les 5
i dos quarts de 9. El seu te-
lèfon és el 932 376 751.
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Esports Gimnàstica | Bons resultats del Gràcia GC al Trofeu Vila de Salt
Una de les darreres cites del curs per al Gràcia Gimnàstic Club va ser la participació en el

Trofeu Vila de Salt. Martina i Bianca, amb un or i un bronze respectivament, van obtenir els
dos millors resultats per a l’entitat, mentre que Nadia va ser cinquena en la seva categoria.

Ens acostem a la recta final del
mes i els despatxos del Nou Sar-
denya continuen traient fum:
renovacions, fitxatges i baixes són
una constant per acabar de defi-
nir l’equip que dirigirà David
Vilajoana el curs que ve.

Els darrers que han decidit
continuar la seva carrera vestint
l’escapulada són el segon capità,
Alberto González (que complirà
10 temporades al club), Uri Gon-
zález i Alfons Serra. Paral·lela-
ment, també s’han concretat els
retorns d’Àlex Gutiérrez, Guti, i de
Sergi Pastells, mentre que Carlos
Torrentbó farà la recta final de la
recuperació de la seva greu lesió
de genoll al club. La darrera no-
vetat pel que fa a les entrades és
que Sergi Monsó ja és, a tots els
efectes, del primer equip.

Pel que fa al capítol de les bai-
xes, en els darrers dies s’ha co-
negut que Xavi Camps, Xavi Lié-
banas i Oumar Bah hauran de
buscar club, ja que no continua-
ran al primer equip.

PARTITS EN ‘STREAMING’
Jugadors a banda, una altra no-
vetat interessant per a l’afició
escapulada és l’acord que el club
ha arribat amb la plataforma Fo-
oters (que té un pacte amb la
RFEF), gràcies a la qual es podran

seguir tots els partits que jugui el
primer equip masculí, tant al
Nou Sardenya com a domicili, a
través d’un sistema d’streaming.

PREMI PER A ‘CAPICANO’
El darrer ítem de l’actualitat del
club és el premi que Radio Mar-
ca ha donat a Alex Cano com a
jugador destacat del grup 5 de
Tercera. El capità escapulat va re-
collir el premi el passat dia 18,
només un dia abans que nasqués
el seu fill Marco.

Alberto complirà la seva desena temporada al club. Foto: CEE

Alberto González, Uri i Alfons 
Serra renoven amb l’Europa
» El club anuncia les baixes de Camps, Liébanas i Oumar Bah

» Acord amb Footers per retransmetre els partits del sènior masculí

Homenatges i bàsquet 
a les 12 Hores dels Lluïsos

La secció de bàs-
quet dels Lluïsos
va celebrar, el pas-
sat dissabte 15, la

seva gran festa de comiat de tem-
porada amb les seves habituals 12
Hores al pavelló de l’entitat. Tots
els equips (femenins, masculins
i de bàsquet adaptat) no es van
perdre la jornada, en la qual tam-
bé hi va haver els tradicionals par-
tits entre mares i pares.

A banda de l’activitat espor-
tiva, però, les 12 Hores també

van servir per homenatjar algu-
nes figures del passat i del pre-
sent del club. D’aquesta mane-
ra, noms com el de l’expresident
Rafa Román o els exjugadors
Oriol Pla (que deixa l’entitat
aquesta temporada) i Guillem
Lloberas, que ara és entrenador
en la base, van rebre un obsequi.

Durant les 12 Hores també
es va descobrir la imatge com-
memorativa del 75è aniversari
de l’entitat, que se celebrarà du-
rant l’any que ve.

El nedador del CN
Catalunya Mario
Mollà, una de les
grans promeses

d’aquest esport, serà una de les
grans opcions de medalla de la
delegació espanyola en el Cam-
pionat d’Europa júnior que es
disputarà a Kazan (Rússia) en-
tre els dies 3 i 7 del mes que ve.

Si no hi ha canvis d’última
hora, està previst que el nedador
competeixi a les proves de 50 i
200 metres lliures, 50, 100 i

200 metres papallona i 200 me-
tres estils en aquesta cita. Mollà
ha preparat aquesta competició
participant en el Trofeu Inter-
nacional Ciutat de Barcelona, a
les instal·lacions del CN Sant
Andreu, mentre que l’última
cita que ha disputat ha estat el
Meeting Tiro a Volo, a Roma.

CAMPIONES DE CATALUNYA
Per altra banda, el club ha pogut
sumar un campionat de Cata-
lunya més a les seves vitrines; l’e-

quip aleví femení del Cata va
aconseguir el triomf el passat
diumenge 23 a la piscina Bernat
Picornell després de guanyar la
gran final contra el CN Sant An-
dreu (2-4).

Per altra banda, el passat di-
mecres 26 a la nit, el sènior
masculí va jugar el partit pel ter-
cer i quart lloc de la Copa Fede-
ració contra el CN Rubí a Can
Toda. El matx es va posar en
marxa quan ja s’havia tancat
aquesta edició de Línia Gràcia.

Mollà,delCNC, llestperaKazan

Pau Arriaga
GRÀCIA

L’expresident Rafa Román va ser un dels homenatjats. Foto: LdG
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Viu en línia

Arriba l’hora de l’humor
Amb l’arribada de l’estiu torna el festival amb més capacitat
de fer riure la gent, el Riu Estiu. Entre el 29 de juny i el 31 d’a-

gost el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona s’instal·la de
nou al Poble Espanyol de Barcelona i programa sessions de
monòlegs tots els dissabtes a partir de les nou del vespre i
fins a gairebé la mitjanit. Permetrà, a tots aquells que hi as-
sisteixin, gaudir de l’humor en un magnífic escenari a l’aire

lliure envoltat de natura per tal que alguns dels còmics més
divertits del moment, com ara Charlie Pee, Dani Pérez, 

Virginia Riezu o Gerard Borrell, facin els seus espectacles.  

Canto jo i la muntanya balla és una no-
vel·la en què prenen la paraula dones i
homes, fantasmes i dones d’aigua, nú-
vols i bolets, gossos i cabirols que habi-
ten entre Camprodon i Prats de Molló.
Un terreny fèrtil per deixar anar la ima-
ginació i el pensament. Un lloc, potser,
per començar de nou. Un lloc per a
una certa redempció.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

Teatre

El nou disc de Joan Garriga ja és al ca-
rrer. El músic garriguenc s'uneix al Ma-
riatxi Galàctic per donar llum a Noc-
turns de vetlla i revetlla (Fina Estampa,
2019), un EP amb quatre noves can-
çons que respiren ambients ben dife-
rents, tots emmarcats en la reconeixi-
ble marca personal de l'artista, i molt
adients en aquesta època de l’any.

Música Pelis i sèries

Nocturns de vetlla i revetlla
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Tom Hanks va visitar Barcelona per presentar Toy Story 4,
la darrera pel·lícula de la coneguda saga de Pixar, estrena-

da el 21 de juny. Hanks, que al film dona veu al xèrif
Woody, va arribar a la capital catalana en el marc del festi-
val CineEurope, al Centre de Convencions Internacional

de Barcelona. L’actor va afirmar durant la presentació
que volia “interpretar coses que se sentin reals” i que
Toy Story també pot “reflectir la realitat”. El popular ar-

tista, que és tota una icona de Hollywood, ja fa
temps que està consagrat gràcies a les actuacions
que li van donar dos Oscars a Filadèlfia (1993) i Fo-
rrest Gump (1994). Malgrat la varietat de pel·lícules i
temàtiques a les quals Hanks ha transportat els pú-

blics d’arreu del planeta, mai no es pot treure de
sobre una certa aura de bona gent. Ell mateix re-
coneix que “sovint els papers de malvats no són

gaire versemblants”. Salvem el soldat Ryan, Nàufrag
o La Milla Verda són algunes de les obres on més
ha demostrat el seu talent davant de les càmeres.   

T O M  H A N K S

ÉS FAMÓS PER... Ser un gran actor de Hollywood
Té dos premis Oscar per ‘Filadèlfia’ i ‘Forrest Gump’

Famosos

Presentar ‘Toy Story 4’ a Barcelona
Hanks, que dona veu a Woody, va parlar sobre l’obra

Els espectadors s’emocionen amb el film
El final de ‘Toy Story 4’ els deixa plorant i amb nostàlgia

QUÈ HA FET?

| Pro Cycling Manager
Ara que falten pocs dies perquè es posi en marxa el Tour,

converteix-te en un mànager o en el ciclista estrella de l’equip.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

La quarta aventura de Woody, Buzz
Lightyear i tota la tropa arriba a la gran
pantalla. De nou, el grup de joguines
haurà de veure com un nou membre
arriba a la família: es tracta de Forky.
Tom Hanks, Michael Keaton o Joan
Cusack són alguns dels actors que po-
sen la seva veu als protagonistes en la
versió original de la cinta.

Toy Story 4
Josh Cooley

40 artistes, 48 hores, 1 repte: portar a
l’escenari quatre obres breus en un cap
de setmana. Aquest és l’objectiu d’a-
quest espectacle, a mig camí entre el
cabaret i el cicle de teatre, que conden-
sa en dos dies tot el procés creatiu d’u-
na obra de teatre. La Companyia Casa
Real és l’encarregada de tirar-ho enda-
vant al Tantarantana de Barcelona.

Assajar és de covards, la Gala
Irene Julve, Irene Herranz i Aleix Fauró

QUI ÉS?
La fitxa
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DIMECRES 3 DE JULIOL
19:00 El primer dimecres del mes que ve es farà

la sessió Sherpa sonor. Descoberta del món a
través de la música. Japó cerimonial. / Biblioteca
Jaume Fuster.

DILLUNS 1 DE JULIOL
10:00 Darrera sessió del taller Coneixes el teu

smartphone o tauleta? per a adults que es va
posar en marxa a principis del mes passat. Cal
inscripció prèvia i tenir el carnet de biblio-
teques. / Biblioteca Jaume Fuster.

DILLUNS 8 DE JULIOL
17:30 Els joves tindran la possibilitat de domi-

nar els secrets de l’art del grafitti en un ta-
ller d’art mural que es posarà en marxa el sego
dilluns del mes que ve. Entrada gratuïta. / Es-
pai Jove la Fontana.

FINS AL 29 DE JUNY
Matí-Tarda Darrers dies en els quals està ober-

ta i es pot visitar la mostra Homenatge a Tin-
tín, imatges d'aquest reconegut heroi de la
infantesa de moltes generacions. / Centre Cí-
vic El Coll-La Bruguera.

FINS AL 9 DE JULIOL
Matí-Tarda Exposició dels grafits i de fotos or-

ganitzada pels Grassonets del Camp, el grup
de joves que organitza la Festa Jove dins de
la Festa Major del Grassot, i els APC Gràcia.
/ Centre Cívic La Sedeta.

DISSABTE 29 DE JUNY
17:00 Darrera representació de La llibreria dels

herois, que explica la història d’un jove tímid
i insegur que ha de defensar una llibreria amb
un mussol, una rata i una mosca. / Teatreneu
Multisales

DISSABTE 6 DE JULIOL
11:30 L’Associació de Botiguers i Comerciants

del Mercat Llibertat ha preparat un taller de
ventalls per a nens i nenes. / Mercat de la Lli-
bertat.

DISSABTE 29 DE JUNY
Tot el dia En el marc de la programació de la

Festa Major del Camp d’en Grassot i la Grà-
cia Nova es faran diferents activitats espor-
tives. / Carrer d’en Grassot.

ACIDH coordinarà el taller interactiu
anomenat De vacances 2019. Conte El
Món de la Pepa del cicle Sac de ron-
dalles. / Biblioteca Vila de Gràcia.

ACIDH coordina una sessió
del cicle ‘Sac de rondalles’
Dimecres 3 de juliol a les 18:00

El primer dimecres del mes que ve es
farà una sessió de les Antenes Ciber-
nàriumper aprendre a treure tot el par-
tit al nostre correu electrònic. / Bi-
blioteca Jaume Fuster.

Una classe monogràfica per
treure tot el partit a l’e-mail

Dimecres 3 de juliol a les 16:00

Alberto San Juan continua protago-
nitzant obres de caire reivindicatiu i
després de El reyara és el torn de la pro-
posta escènica Mundo obrero. / El
Lliure de Gràcia.

Alberto San Juan protagonitza
l’obra de teatre ‘Mundo obrero’

Dijous 27 de juny a les 19:00

Durant la recta final d’aquest mes i tot
el mes que ve es faran sessions del ci-
cle Activa’t als parcs. / Plaça de les Do-
nes del 36.

Continuen en marxa les
jornades ‘Activa’t als parcs’

Tots els dimarts a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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