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L
’escola d’adults de l’ACIDH, un dels projectes 
principals de l’entitat del carrer Siracusa, que tre-
balla amb persones amb intel·ligència límit, ha 

visitat aquest dilluns la redacció de l’Independent al 
carrer Perla 31 i en el marc del projecte que una vin-
tena d’alumnes estan fent al voltant dels mitjans de 
comunicació. En la trobada els alumnes han volgut 
esbrinar en un debat viu amb el director del setma-
nari, Albert Balanzà, el procés d’elaboració de l’In-
dependent, el seu fi nançament, la seva línia editori-
al i la relació dels mitjans amb els poders polítics i 
econòmics. L’escola d’adults de l’ACIDH farà 25 anys 
l’any que ve.•

L’escola d’adults 
de l’ACIDH visita 
l’Independent

Els alumnes treballen un projecte 
sobre mitjans de comunicació

Els alumnes de l’escola d’adults de l’ACIDH, dilluns. Foto: A. B.

L’Espai País Valencià 
consolida la festa de 
Moros i Cristians a Gràcia
“Volem continuar introduint les festes valencianes a Catalunya 
perquè es puguen conèixer més”, apunten els organitzadors

Els Moros i Cristians a la plaça Revolució, l’any passat, sense vestir. Foto: Cedida

A. B.

F
a dos anys l’Espai País 
Valencià va estrenar l’expe-
riència de la festa de Moros 
i Cristians a Gràcia i va aca-
bar fent l’anomenada entra-

eta amb 300 persones pels carrers 
Astúries i Verdi i fi ns a la plaça de 
la Vila. Enguany, hi tornen amb un 
programa més complet, però que 
culminarà d’una manera encara 
més multitudinària el pròxim 20 
d’octubre a les 19 hores amb el des-
plegament de diferents esquadres 
a la confluència del carrer Gran 
amb Travessera de Gràcia, girant 
per Torrent de l’Olla i entrant a la 
plaça de la Vila. Abans hi haurà una 
paella popular.

La consolidació de la festa de 
Moros i Cristians a Gràcia, tenint en 
compte que l’Espai País Valencià ja 
dinamitza a peu de carrer les falles 
a l’abril, rebrà el suport de valenci-
ans vinguts d’Ibi i de Castalla, amb 

el suport d’un autobús ple amb 60 
persones i amb la col·laboració de 
80 músics. I naturalment amb els 
vestits impactants de moros i cris-
tians. “Tornem a fer-ho perquè la 
primera vegada l’èxit ens va des-
bordar i perquè voem continuar 
introduint les festes valencianes a 

Catalunya perquè es puguen conèi-
xer més”, apunta Hèctor Payà, en 
nom de l’organització.

La festa de Moros i Cristians del 
dia 20 anirà precedida per una xer-
rada a la Violeta el divendres 18 i un 
concert de la música de la festa a 
l’Aliança del Poblenou el dia 26. •


