
L'escola Teixidores 
diu al Consorci i 
al Districte que 
rebutja el futur 
trasllat a l'espai de 
l'Hospital Evangèlic
 
Raons: Poc sol al pati, alçada dels 
edifi cis veïns i contaminació P4

Tanca l'església dels Trinitaris 
de Torrent d'en Vidalet per 
la manca de vocacions
La congregació, amb 95 anys a Gràcia, té la decisió presa i ja ha notifi cat 
l'extinció del contracte a un dels comerços encara oberts a la mateixa fi nca 

Albert Balanzà

Era un rumor que corria pel barri des de fa dies i 
la informació d'un veí va acabar de posar sobre la 
pista la necessitat de confi rmació ofi cial: l'església 
dels Pares Trinitaris del carrer Torrent d'en Vidalet 
tancarà portes ben aviat i amb ella també abaixarà 

la persiana a 31 de desembre el basar xinès de Travessera 
de Gràcia que s'ubica a la mateixa fi nca amb una façana 
coronada per un segon pis neoclàssic i una inscripció que 
posa 1899. No s'hi poden aixecar pisos, en principi, perquè 
l'espai està qualifi cat d'equipament.

Mossèn José Ignacio Arrinda, màxim responsable 
d'aquesta església, amb 18 anys d'integració a la seu de la 
congregació a Gràcia, assegura que la raó principal del tan-
cament és "la manca de vocacions" i que no hi ha cap possi-
bilitat de marxa enrere en la clausura de la vida local dels 
Trinitaris, que va arrencar en aquesta zona de Gràcia l'any 
1927, quan els propietaris de la fi nca van reconvertir una 

casa abandonada i una antiga fàbrica en uns baixos comer-
cials per la banda de Travessera de Gràcia i un temple i l'en-
trada a la residència per la banda de Torrent d'en Vidalet. 

Mossèn Arrinda, biscaí d'origen i euskaldun de llengua 
materna, ha explicat a L'Independent que la decisió és fer-
ma un cop el capítol de la congregació ha analitzat la situ-
ació de la seva representació a Gràcia, amb Arrinda sol al 
capdavant de les misses que encara es fan i acompanyat 
fi ns al tancament fi nal per un company vingut de Biscaia. 
La congregació ha intentat sense èxit que alguna altra con-
gregació o l'arquebisbat mateix es fes càrrec del temple i 
ara els dos religiosos seran reallotjats. Pàgina 3

Mossèn Arrinda: "Tot i que s'ha 
contactat amb l'arquebisbat i altres 
congregacions no hi ha recanvi"

L'església, a Torrent d'en Vidalet, a tocar de Travessera. Foto: À.G.P.
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Albert Balanzà

El ple de rentrada del man-
dat després de l'estiu va 
tenir dimarts un protago-
nista inusual malgrat l'au-
toritat de pes: el president 

del districte, Ferran Mascarell, que 
ja havia fet una llarga intervenció 
inicial de retrobament amb un ple 
quasi normal i va acabar inclinant 
amb el seu vot de qualitat el con-
sell de Gràcia a evitar la polèmi-
ca expropiació de Sant Josep de 
la Muntanya i encara en un altre 
moment, durant la proposició de 
Junts per promocionar el català, 
va intervenir excepcionalment per 
acusar alguns partits de fer plante-
jaments "pitjors que als anys 80".

Habitualment el president del 
districte no passa de ser un càrrec 
honorífi c per moderar i distribu-
ir temps de debat però Mascarell, 
exregidor de Gràcia (1999-2003) 
i també expresident (2004-2007), 
impulsat per un admès dejà vu, va 
prendre la paraula i el dret a vot 
desequilibrant en un tema polè-
mic com l'expropiació prevista 
del vial que atravessa el santua-
ri de Sant Josep de la Muntanya 
i que l'Ajuntament ha inclòs en 
l'agenda prioritària per millorar 
la connexió de la zona. "Jo era re-
gidor quan davant d'una propo-
sició del PSC on militava ja m'hi 

La darrera sessió plenària, celebrada aquest dimarts. Foto: A.B.

Mascarell inclina el ple 
a evitar l'expropiació 
de Sant Josep i també 
surt a defensar el català
El regidor es va reunir la setmana passada amb les monges 
mentre el govern subratlla que el tema està "obert per parlar"

vaig oposar; em crea cert vertigen 
aquesta situació", va dir. 

El vot de Mascarell va desequi-
librar els cinc vots contra l'expro-
piació (BCNxCanvi, C's i Junts), 
els cinc a favor (ERC) i l'abstenció 
del govern (BComú-PSC); un tri-
ple empat a cinc per l'ansència de 
dos consellers comuns que tampoc 
haurien canviat res. El tema cueja 
amb força des que el va destapar 
aquest setmanari al juliol fi ns al 
punt que el regidor, Eloi Badia, es 
va entrevistar la setmana passada 
amb les monges de Sant Josep i el 
portaveu de BComú, Jordi Farriol, 
va subratllar que el fi nal com a ex-
propiació està "obert per parlar".

La proposició de Junts per fer 
una campanya de promoció de la 
llengua catalana amb mesures als 
entorns educatius, culturals i co-
mercials va derivar en picabara-
lla entre els grups sobre una su-
posada evolució "antipàtica del 
català" (tesi C's-BCNxCanvi) i 
aquí Mascarell va tornar a agafar 
la seva prerogativa com a presi-
dent. "Soc el més veterà d'aques-
ta sala i no és acceptable dir que 
les dues llengües tenen la matei-
xa realitat sociopolítica ni la ma-
teixa empara. Hem d'agrair a la 
gent que d'aquí o venint d'arreu 
als anys 80 va permetre que el ca-
talà deixés d'estar en difi cultats. 
Ara hi ha plantejaments pitjors 
que als anys 80".•

Nova imatge i distribució del 
ple. Amb les absències de dos 
consellers de BComú, Judith 
calàbria i Yusef Quadura, i 
l'ocupació de part dels consellers 
amb taules una part de la platea, 
el ple va reduir l'espai de públic 
amb una desena d'assistents i tres 
pantalles grans noves al peu de la 
taula presidencial. La sessió també 
es va seguir per streaming i amb 
intervencions de veïns a la sala.

Breus
del ple

Badia remarca una 
pressió més gran a 
places com Joanic, 
Virreina i Vila

El regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, va centrar el 
seu informe al ple en la 
dinàmica generada a les 
places i canviant en els 
escenaris habituals com la 
plaça del Sol, després que 
els veïns s'hagin coordinat 
a través de la plataforma 
Places de Gràcia. "L'ús 
de l'espai públic està 
canviant: al juny estàvem 
desallotjant unes 4.500 
persones a la setmana, 
amb l'oci tancat, això va 
decaure a les 1.500 al juliol 
i ara ens hem establitzat 
al voltant de les 2.000, 
però molt distribuït", 
va dir. "Sol ja no estaria 
en primer lloc; Joanic, 
Virreina i Vila tenen 
més pressió i cal adaptar 
dispositius", va advertir. 

El Districte 
apunta que el bar 
de la Jaume Fuster 
reobrirà el 2022
La consellera de Cultura 
Cristina Carrera (BComú) 
va anunciar que el bar 
de la biblioteca Jaume 
Fuster, punt de trobada 
del barri, reobrirà a 
principis de 2022, després 
d'estar tancat des de 
principis de 2020. Un prec 
de C's va denunciar el 
tancament per unes obres 
d'adequació. Es farà un 
concurs públic aquest 
novembre.

Foto: S.Manzanera

PSC: no es fa fi ra 
del comerç perquè 
no és el model 
dels botiguers
El portaveu del grup 
municipal del PSC, 
Alberto Lacasta, amb 
un punt d'irritació, 
va contestar un prec 
d'ERC que l'acusava de 
"promocionar el comerç 
arreu menys a Gràcia" 
i va argumentar que el 
model de fi ra del comerç 
"no és el model" que volen 
els comerciants, que 
prefereixen el model de 
diada de portes obertes.

ra no estan ni licitades. La posa-
da en marxa de la zona calenta 
del pla de motos, que té com a pe-
rímetre Torrent de l’Olla-Biada/
Providència-Escorial-Travessera 
ha anat sumant incompliments 
des que estava prevista d'activar 
abans de l'estiu fi ns a la data nova 
del setembre i ara un nou i incon-
cret termini. "Farem una reunió 
amb la propera posada en marxa 
de la zona E", va apuntar Farriol, 
sense especifi car. "No s'està com-
plint res a les quatre zones ja re-
gulades", va burxar el conseller 
d'ERC, Guillem Roma. 

L'última dada ofi cial de balanç 

El pla de motos, aturat a l'eix Verdi
El Districte admet que no estan licitades obres vinculades a fer el control de la zona 

À.B.

El pla de motos de Gràcia, 
que va arrencar el febrer 
de 2020 i havia de comple-
tar en vuit fases un procés 
d'expulsió d'aquests ve-

hicles de les voreres en 18 mesos 
(s'hauria d'haver acabat aquest 
octubre, doncs), suma un nou 
endarreriment confi rmat aquest 
dimarts al ple pel portaveu de 
BComú, Jordi Farriol, quan ha as-
segurat que les obres vinculades 
a la zona E (cinquena fase), l'eix 
al voltant del carrer Verdi, enca-

que s'ha ofert del compliment 
del pla de motos a Gràcia cor-
respon al mes de maig de 2021, 
quan el Districte va explicar que 
la Guàrdia Urbana i el personal de 
BSM ha tramitat en un any, entre 
març de 2020 i març de 2021, un 
total de 6.693 denúncies.

A hores d'ara, no només no hi 
ha data per activar la cinquena 
fase de la zona de Verdi sinó que 
encara falten tres fases més: dues 
al nord de Carolines i Providència 
i amb límit a la Travessera de Dalt 
i l'última al quadrant Escorial-
Camèlies-Sardenya-Travessera 
de Gràcia, incloent Pi i Margall.•Motos mal aparcades. Foto: A.G.P.
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"Tot està qualificat 
d'equipament 
però caldrà espai i 
el temple s'haurà 
d'enderrocar", diuen

Mossèn Arrinda, a l'altar de l'església dels Pares Trinitaris. Foto: A.B.

Tanca l'església dels 
Trinitaris de Torrent 
d'en Vidalet per la 
manca de vocacions
La fi nca inclou un basar xinès a Travessera al qual ja 
li han comunicat la fi  del contracte a 31 de desembre 

Albert Balanzà

Corren mals temps per a les 
vocacions religioses, so-
bretot d'aquelles congre-
gacions petites que han 
tingut a Gràcia una for-

ta presència més enllà de la xarxa 
de l'Arquebisbat de Barcelona: el 
juny de 2017 va tancar el convent 
de la congregació de Cristo Rey a 
l'avinguda del Coll del Portell (i ara 
s'ultima una promoció de pisos de 
luxe) i aquest 2022 és la data as-
senyalada per la congregació de 
l'Orde de la Santíssima Trinitat, la 
dels Pares Trinitaris, per tancar 
el temple del número 1 del carrer 
Torrent d'en Vidalet, on hi han es-
tat els últims 95 anys. 

El tancament de l'església és 
una decisió presa, segons ha ex-
plicat aquest dimarts Mossèn José 
Ignacio Arrinda, màxim responsa-
ble dels Pares Trinitaris a Gràcia, 
amb 18 anys a la congregació a ni-
vell local. "Cada tres anys tenim 
un capítol en el qual el responsa-
ble provincial avalua l'estat de les 
cases i de les persones i en l'última 
reunió han decidit que Gràcia s'ha-
via de tancar", admet. 

Mossèn Arrinda se sap de me-
mòria la història de la congrega-
ció dels Trinitaris a Gràcia: com 
el 1927 un canvi de propietaris va 
permetre recuperar una casa aban-
donada i una antiga fàbrica en uns 

52 anys de clergat va passar per 
Salamanca i Renteria abans d'ater-
rar a Gràcia.

La manca de vocacions preocu-
pa a la congregació ("del centenar 
de Trinitaris només hi ha una vin-
tena de persones que tenen entre 
40 i 50 anys", diu Arrinda) però 
els responsables provincials enca-
ra han intentat, sense èxit, un úl-
tim moviment per salvar el tem-
ple de Torrent d'en Vidalet: l'oferta 
a altres congregacions o fi ns i tot 
a l'arquebisbat perquè s'hi instal-
lessin com a recanvi. No ha estat 
possible.

El futur del terreny. La incògnita 
sobre el futur de la fi nca té opcions 
limitades i cap de les quals passa 
ara mateix pel manteniment del 
temple, on encara s'hi fan misses i 
se'n faran fi ns que no hi hagi la data 
de trasllat defi nitiu. El que si que 
tancarà a 31 de desembre serà el ba-
sar xinès de Travessera de Gràcia, 
que pertany a la mateixa fi nca, als 
propietaris del qual ja se'ls ha co-
municat que no renovaran el con-
tracte. Les opcions que queden, 
malgrat qel que es pugui preveure 
a la Gràcia de les immobiliàries, no 
són pisos en primera instància, per-
què el terreny està qualifi cat com a 
equipament. No obstant això, con-
clou Arrinda, un futur com a equi-
pament, per a una residència o una 
escola, necessitarà espai "i s'haurà 
d'enderrocar tot".•

Breus

Dones del 36 difon 
Campoamor, 
Montseny i les 
sufragistes

La plaça de les Dones del 
36, amb la instal·lació 
d'un tòtem de lona, s'ha 
afegit a la promoció 
de les fi gures de Clara 
Campoamor, Federica 
Montseny i les sufragistes 
en la commemoració 
dels 90 anys d'assoliment 
del sufragi femení. Els 
actes de celebració de 
l'efemèride, en tot cas, 
es concentraran al Born 
Centre Cultural fi ns al 13 
d'octubre. D'altra banda, el 
consell de dones de Gràcia 
es reunirà aquest octubre 
per ultimar els preparatius 
del Dia Internacional pera 
l'Eliminació de la Violència 
Envers les Dones, que 
enguany se centrarà en els 
nens robats.

Foto: À.G.P.

Acostumats a ser colla de vuit i 
de nou, els Castellers de la Vila de 
Gràcia s'agafen aquesta represa 
com "una llarga pretemporada" on 
de nou s'ha d'agafar rodatge i con-
fi ança. "És un moment ideal per en-
trar també, i això va passar aques-
ta setmana, que va venir gent nova 
a l'assaig", apunta Conesa. Per a la 
diada del 17 d'octubre hi haurà un 
castell de set i altres de sis i de sis 
i mig, "i anar pujant". Els blaus en-
cara es fan creus del contrast en-
tre l'anterior temporada, quan van 
descarregar el 4 de 8 més precoç, i 
la posterior frenada en sec.

Els Castellers tornen a plaça amb castells de 7
La diada del 17 d'octubre s'interpreta com la pretemporada de la celebració dels 25 anys el 20 de novembre

A. B.

Divuit mesos sense castells 
estan a punt de passar a la 
història amb el retorn a la 
plaça de la Vila de la co-
lla de la camisa blava, els 

Castellers de la Vila de Gràcia. Serà 
el 17 d'octubre a les 12 del migdia, 
acompanyats dels Sagals d'Osona 
(habituals de la diada gracienca), 
i amb castells de set en prepara-
ció. "Són castells petits, simbòlics, 
però importants", explica Eduard 
Conesa, cap de colla des del juny.

Però la mirada a curt termini és 
ambiciosa, amb una data immedi-
ata per treure pit: el 23 de novem-
bre que ve la colla celebrarà els 25 
anys del seu primer assaig, i tres 
dies abans, el 20-N, hi haurà festa 
grossa a plaça aquest cop amb les 
colles que els van apadrinar en els 
seu inici, els Castellers de Sants i 
els Castellers de Terrassa. Per ra-
ons de limitacons sanitàries, l'en-
trada a plaça del públic encara 
s'haurà de fer per inscripció prè-
via, però a la pinya ja hi podran ha-
ver-hi 160 persones (que ja no són 
les 25 de Festa Major).•Pilars de la colla per la passada Diada de la Mercè. Foto: Castellers de la Vila de Gràcia

La plataforma per 
la llengua reconeix 
5 establiments per 
l'atenció en català
El restaurant Resolís, la 
llibreria Ona, Lluïsos de 
Gràcia, la bodega Casas i 
la drogueria Millán han 
estata reconeguts per la 
Plataforma per la Llengua 
com els establiemst 
amb una millor atenció 
lingüística en català, 
segons les valoracions 
fetes pels usuaris a 
l'aplicació CatalApp.

baixos comercials, un habitatge i 
un temple; com el 1936 l'església va 
ser cremada parcialment i el foc es 
va aturar a la resta de la fi nca per-
què als baixos de Travessera -on hi 
ha ara el basar xinès obert i la per-
fumeria tancada- hi havia una bo-
tiga de roba; com l'església va tenir 
exiliats i algun afusellat i no va re-
obrir fi ns al 1939.

La realitat del temple en l'actu-
alitat és molt més tranquil·la: no-
més hi ha Mossèn Arrinda, que 
s'expressa en un perfecte català 
amb accent èuscar i un company 
biscaí que li farà costat fi ns al tras-
llat a una altra de les dependènci-

es que tenen els Trinitaris arreu 
de l'Estat. "Penso que no em que-
da massa corda i no anem on vo-
lem sinó a la comunitat que em di-
guin, sigui a Euskadi, a Còrdova o 
a Jaén", diu aquest religiós que en 
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Breus L'escola Teixidores comunica 

al Consorci i al Districte que 
rebutja el futur trasllat a 
l'espai de l'Hospital Evangèlic
Dues de cada tres famílies consideren "no adequat" el nou centre per la manca de sol 
del pati interior, la forta alçada dels edifi cis veïns i la contaminació acústica de la zona

L'edifi ci de l'Hospital Evangèlic, al carrer Camèlies cantonada Ca l'Alegre de Dalt. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Concurs d'idees 
per fer un 
Park Güell 
més inclusiu

L'Ajuntament ha inclòs el 
Park Güell en el programa 
Innovacció 2030, que 
preveu llançar un concurs 
d'idees a la recerca de 
solucions tècniques que 
superin les limitacions 
que té el recinte per oferir 
visites més inclusives. 
El Park Güell ja té un 
recorregut adaptat que 
permet a les persones 
amb mobilitat reduïda 
observar els espais 
més rellevants, però 
el programa vol oferir 
"una nova perspectiva" 
a la visita per a persones 
"amb altres diversitats 
funcionals".

Foto: À.G.P.

La biblioteca de 
Penitents celebra 
deu anys amb 
un concert 
La biblioteca Maria 
Antonieta Cot i Miralpeix 
de Penitents, a l'avinguda 
de la Vall d'Hebron, 
celebrarà el 16 d'octubre 
amb un concert de blues 
i boogie a càrrec de Wax 
& Boogie el seu desè 
aniversari i acompanyarà 
l'efemèride d'altres actes 
al llarg de tot el mes. 
Les inscripcions a l'acte 
central es poden fer a 
b.barcelona.pe@diba.cat o 
932 112 351.

A. B.

L'elecció de la fi ns ara seu de 
l'Hospital Evangèlic del car-
rer Camèlies com a espai per 
aixecar el nou institut-escola 
del districte de Gràcia, a ca-

vall dels barris de la Salut i Vila, 
ha topat amb l'oposició de l'escola 
Teixidores, el centre educatiu que 
des de fa quatre anys s'ubica provi-
sionalment en una illa interior del 
carrer Encarnació (entre Escorial i 
Torrent de les Flors). Una consul-
ta impulsada per l'AFA del centre 
al juny ha abocat un resultat clar: 
un 71% de les famílies participants 
consideren el solar de destinació 
com a "no adequat" i així ho han 
fet saber tant al Districte com al 
Consorci d'Educació.

El moviment de l'escola suposa 
un fort entrebanc a les pretensi-
ons de l'Ajuntament, després que 
el maig de 2019 trascendís a través 
de L'Independent que el Districte 
hi volia ubicar una escola de pri-
mària i el gener s'ampliés aquest 
anunci a encabir també un insti-
tut (vegeu núm. 753 i 784). El pro-
cés de comunicació ja va irritar 
la comunitat educativa del centre 
perquè el Consorci va negar en un 
primer moment les informacions 
publicades a la premsa local.

Ara Teixidores, després de qua-
tre anys de funcionament dels 
mòduls provisionals d'Encarna-
ció, ha anat més enllà i s'ha car-
regat d'arguments per tombar 
els plànols que ja van suscitar al-
legacions per part dels veïns de la 
fi nca de l'actual Evangèlic per l'ai-
xecament d'un edifi ci de PB+6 a la 
banda de Camèlies i de PB+3 a la 
banda d'Alegre de Dalt. Un porta-

veu de l'AFA de Teixidores, Jordi 
Pascual, ha explicat que l'oposició 
es raona per la manca de sol del 
futur pati a l'hivern, la forta alça-
da (12 i 8 pisos) dels edifi cis veïns i 
la contaminació acústica en aque-
lla zona del barri. "L'elecció és ne-
gativa i disfuncional, en un lloc 
sorollós i de blocs alts, si tenim 
en compte que Gràcia és un dis-
tricte d'alçades moderades i emi-
nentment tranquil", diu Pascual.

L'únic retorn ofi cial a la comu-
nicació del resultat de la votació 
ha estat ara com ara una reunió 
ara fa 15 dies amb el Consorci. 
"Ens van venir a dir que és el que 
hi ha", conclou Pascual, que insis-
teix en la gran despesa que supo-
sarà per a les arques públiques 
un institut-escola que "té molts 
números que no acabi de funcio-
nar". L'Ajuntament ha expropiat 
el terreny per 9 milions i calcula 
que se'n gastarà 6 per unes obres 
que es faran entre 2024 i 2026.•

Torna la mobilització pels 
entorns escolars el primer 
divendres de cada mes. Set 
escoles de Gràcia seguiran 
participant, ara amb una dinàmica 
mensual, en les manifestacions 
de protesta per uns entorns de 
centres educatius més pacifi cats 
en el marc de la campanya Revolta 
Escolar. La primera cita, segons 
l'acord adoptat aquesta setmana 
per tota la plataforma, serà el 
5 de novembre i s'hi sumaran 
localment les escoles Rius i Taulet, 
Patronat Domènech, L'Univers, 
Jujol, Teixidores, Farigola, Sagrada 
Família, Pau Casals i Claret. 
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ACTIVA EL DISPOSITIU

XXVI INTERNATIONAL  
EXPERIMENTAL MUSIC MEETING

GRÀCIA-BARCELONA 1/30 d’octubre 2021
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NÚRIA ANDORRÀ, “Nu.A”
dissabte 9 d’octubre, 20:30h

Centre Cívic la Sedeta, Sicília 321

DR. TRUNA & MIREIA TEJERO  
divendres 8 d’octubre, 20h
Centre Cívic la Sedeta, Sicília 321

u.A”
0:30h
ília 321

Més informació i venda d’entrades: lemfestival.wordpress.com
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"La rumba és 
universal i el Gato 
és la infl uència més 
gran de la meva 
vida", diu Noël Meya 

À.G.P.

Un tràiler entravessat al carrer Lorda, a la cruïlla 
amb el passeig Mare de Deu del Coll, ha provo-
cat aquest dijous un col·lapse viari des de prime-

ra hora del matí fi ns ben entrat el migdia. Efectius de 
la Guàrdia Urbana i Bombers s'han desplaçat fi ns al 
lloc de la incidència, als límits dels barris del Coll, la 
Teixonera i el Carmel, per fer moure el camió, que ha 
iniciat la maniobra en un pendent molt pronunciat i 
ha quedat encallat durant més de sis hores. El passeig, 
una artèria principal de la zona, s'ha hagut de tallar 
fi ns que el tràiler s'ha pogut enretirar amb una grua 
de grans dimensions. El conductor del vehicle ha asse-
gurat que ha patit una confusió amb el GPS.•

Caos circulatori per 
un camió entravessat 
en un carrer al Coll
Una gran grua enretira el vehicle 
encallat 6 hores a Lorda, als límits 
de Gràcia, la Teixonera i el Carmel

Les 'rutes amb ànima' 
redescobreixen el 
patrimoni de Vallcarca

Anna Palomo

Mig any després del programa 'Parets amb àni-
ma' que impulsava el grup ATRA per sensibilit-
zar en matèria d'igualtat i inclusió, arriba ara el 

seu spin-off: les 'Rutes amb ànima', uns itineraris gui-
ats per redescobrir el patrimoni cultural i l'art urbà de 
Vallcarca. Les visites, conduides per un historioador de 
l'art i programades tots els dimarts a les 16.30h, inclo-
uen les peces que van fer les artistes Lily Bric i Núria 
Toll a la plaça de la Pastora i als Jardis Maria Baldó, des-
prés dels tallers fets amb un grup de dones en situació 
de vulnerabilitat. El proper novembre es farà la tercera 
creació, un mural de l'artista MUSA titulat Autogestió, 
al Punt Verd de Vallcarca. Aquests itineraris són gratu-
ïts i duren una hora. Informació i inscripcions: paret-
sambanima@grupatra.org i/o 932 376 824.•

Músics de Gràcia impulsen 
un espectacle sobre la 
figura de Gato Pérez als 
30 anys de la seva mort
El projecte es presenta des de l'estiu per tot Catalunya, arriba ara 
a La Bisbal d'Empordà i preveu aterrar a Gràcia per Festa Major 

Albert Balanzà

S et músics, la majoria dels 
quals de Gràcia, encapça-
lats per Noël Meya, que té 
una forta semblança amb 
Gato Pérez, s'han embar-

cat en el projecte Todos los gatos 
son pardos, un espectacle per re-
cordar la fi gura del rumber cata-
lanoargentí ara que ja han passat 
30 anys des de la seva mort.

El projecte, avalat per la família, 
ja ha rodat des d'aquest estiu per 
Celrà, Sentmenat, Palamós (al pres-
tigiós festival de rumba) i aquest 
llarg cap de setmana arriba a La 
Bisbal d'Empordà (11 d'octubre, 
Sala La Mundial, 19.30h) i preveu 
aterrar a Gràcia a la pròxima Festa 
Major. La banda, a més de Meya, 
la formen tres exRumbalbar Sergi 
Argenton, Pau Aguilar i Gerard 
Williams, i també Andoni Narváez, 
Chucho Díaz i Gabriel Catire.

Noël Meya, caracteritzat com a Gato Pérez, i la resta de la banda, en una imatge recent. Foto: Cedida

Meya, bateria i cantant de llarg 
recorregut i fi ll del rumber Oriol 
Meya, explica que la raó per re-
cuperar i homenatjar Gato Pérez 
ara té a veure amb el fet que és 
"la màxima infl uència de la meva 
vida" i representant del "folklo-
re de Barcelona" que encarnava 
la rumba a parer del traspassat 
músic. "I alhora la rumba és uni-
versal", afegeix Meya, subratllant 
que la poden abraçar tant paios 
com gitanos.

L'espectacle no és només un 
llistat de cançons icòniques de to-

tes les èpoques del cantant sinó, 
com explica Meya, es combina 
amb la història del Gato per ca-
pítols. "Qui era, com va arribar, i 
ho anem refl ectint amb cançons; 
és com una presentació ofi cial del 
Gato perquè no es perdi la seva 
fi gura", conclou. El projecte, se-
gons la informació de l'ofi cina de 
management Bulaku, es comple-
ta amb animacions on no hi fal-
ten ni gats dibuixats ni la plaça 
del Raspall. 

Com es va rebre el projecte en 
l'entorn familiar de Gato Pérez? 
"Molt bé. Vam estar parlant amb 
la seva fi lla Jèssica i fi ns i tot ens 
va donar consells i opcions de 
contactes per moure l'especta-
cle". El grup també defensa la ne-
cessitat d'aquest espectacle sobre 
el Gato en la línia dels que han fet 
Sabor de Gràcia sobre la història 
de la rumba o la família Peret so-
bre la història del seu pare i con-
siderat rei de la rumba.•
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Enguany hem dotat a la Clínica d’una 
nova Unitat de Cirurgia Major Am bu-
latòria (CMA), oferint-te una resposta 
ràpida, efi caç i segura quan més ho 
necessitis. L’objectiu d’aquesta Unitat 
és evitar l’estada hospitalària en els 

A Clínica del Remei, 
prioritzem la teva salut
El centre renova les instal·lacions i equipaments

A la Clínica Nostra 
Senyora del Remei, 
del Grup Salut 
Remei, millorem per 
continuar oferint-te 
les millors cures.

Nova façana de la Clínica del Remei

S’ha realitzat la remodelació de la façana amb una 
arquitectura passiva, optant per materials recicla-
bles de reutilització constant. La instal·lació de les 
làmines fi xes de bambú i de les làmines practi-
cables d’alumini, ha permès un control total so-
bre l’entrada de la llum a les habitacions, segons 
les necessitats de cada moment, afavorint l’estalvi 
energètic i un major confort als nostres pacients 
gràcies a la il·luminació natural i a la visió a l’ex-

Durant els últims mesos, gràcies a 
l’aliança de la Clínica i Instituts Gui-
rado, també hem ampliat les instal·la-
cions i actualitzat els equips del Ser vei 
de Diagnòstic per la Imatge, amb un 
nou TAC i una nova màquina de Resso-
nància Magnètica (RM) d’alt camp.

Aquestes millores incrementen la 
capacitat de resposta de la Clínica en 

procediments quirúrgics que ho per-
metin, oferint-te un major benestar en 
aquesta mena d’operacions. La CMA 
compta amb més de 480 m² i està 
equipada amb 15 habitacions indivi-
duals, 9 boxs  i 1 suite.

el camp del radiodiagnòstic i t’oferei-
xen una alta qualitat mèdica i tecno-
logia d’avantguarda.

Instituts Guirado és una empresa 
especialitzada en totes les discipli-
nes de l’àrea radiodiagnòstica, i comp-
ta amb una àmplia experiència en la 
realització de proves diagnòstiques ra-
diològiques.

Reforma integral del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Nova Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

C/Escorial, 148. 08024 Barcelona. Tel. 93 285 00 10

www.clinicaremei.org

terior integrada a l’entorn. La nova façana ha per-
mès ampliar les habitacions de la 3a planta, que 
han estat completament renovades i inclouen una 
suite de 46,5 m2 amb les majors comoditats.

El Grup Salut Remei, format per la Clínica 

Nostra Senyora del Remei, l’Institut Mèdic Gràcia 
i el Servei de Diagnòstic per la Imatge, aposten 
per la millora contínua per cuidar de la teva salut. 
Amb aquesta reforma ha fi nalitzat a temps aquest 
projecte de creixement 2021.
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El Terrassa posa 
a prova l’Europa 
masculí després del 4-1 
encaixat a Cerdanyola
 

David Vilajoana lamenta que les errades defensives greus 
hagin restat punts a l’equip en les primeres jornades

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

El primer equip masculí de 
l’Europa buscarà contra el 
Terrassa (diumenge 10, a les 
12h) retrobar-se amb el bon 
joc de les jornades inicials 

i sumar els tres primers punts al 
Nou Sardenya que li permetin sor-
tir de la zona de descens (15è classi-
fi cat). En la jornada passada, l’equip 
que entrena David Vilajoana va ser 
superat clarament pel Cerdanyola 
del Vallès (4-1), després d’un primer 
temps molt poc competitiu, que va 
acabar amb un merescut 3-0. Àlex 
Cano, en un acció atacant va fer 
l’únic gol escapulat a les Fontetes, 
en un matx de domini local. 

En aquest sentit, Vilajoana ad-
met que cal ser molt més contun-
dents en defensa i no “cometre er-
rades de Segona catalana”. Segons 
ell, alguns errors puntuals en la lí-
nia defensiva són la causa per la 
qual l’Europa només ha sumat 4 
punts en les 5 jornades del grup 3 
de la Segona RFEF. Malgrat això, 
el tècnic escapulat és optimista 
perquè veu marge sufi cient per a 
corregir aquestes pífi es a la rere-
guarda i perquè veu una lliga molt 
igualada sense grans diferències 
entre els clubs. “Si som capaços de 
fer el que sabem fer, no patirem”, 
pronostica Vilajoana.

Pel que fa al proper rival dels eu-
ropeistes, Vilajoana pensa que el 
Terrassa serà un oponent fort que 

David Vilajoana, entrenador del CE Europa masculí. Foto: Àngel Garreta

els esperarà per a poder sortir al 
contracop. Albert Martí podria en-
trar en la llista de convocats al cos-
tat de l’Arnau Vilamitjana. Guti, en 
canvi, encara serà baixa en la ban-
da esquerra de la defensa local. El 
Terrassa arriba a Gràcia amb el do-
ble de punts que l’Europa i havent 
encaixat només 5 gols. Després de 
rebre els vallesans, els jugadors es-
capulats es desplaçaran a Santa 
Eulàlia del Riu (Eivissa) per a ju-
gar contra la Penya Esportiva, en 
el primer viatge de la temporada a 
les Balears.

El femení, llançat. El primer equip 
femení de l’Europa, en canvi, se-
gueix intractable en la lliga amb 
quatre victòries en quatre jorna-
des. Les futbolistes que entrena 
Joan Bacardit van derrotar amb 
comoditat les mallorquines del 
Son Sardina amb gols de Fati, Vale 
i Codi. Aquesta victòria manté les 
escapulades al capdavant del grup 
3 de Primera Estatal. Aquest diu-
menge 10 les gracienques visitaran 
el Sant Lluís de Menorca (16h).•

Aliança amb Casa Vicens per 
patrocinar el club escapulat. 
L'entitat que presideix Víctor 
Martínez ha tancat un acord 
de patrocini principal amb la 
primera casa de Gaudí, al carrer 
Carolines. L'aliança s'emmarca 
en el "creixement institucional" 
de l'entitat esportiva, segons 
Martínez, i es tradueix en accions 
com ara la selecció de les jugades 
més creatives de cada partit amb 
l'etiqueta #JugadaCasaVicens.

"Si som capaços de 
fer el que sabem 
fer, no patirem", 
pronostica el 
tècnic escapulat

Breus

Tres Peons recull 
50 anys d'història 
en una mostra 
fotogràfi ca

"És una retrospectiva dels 
moments més signifi catius 
d'aquests 50 anys i reviure 
la nostra història", explica 
el president del Club 
d'Escacs Tres Peons, 
Joan Galceran, sobre 
l'exposició que es posa en 
marxa aquest divendres 8 
(17.30h) al Centre (Ros de 
Olano, 9). La mostra recull 
més de cent fotografi es, 
algunes de membres 
signifi catius de l'entitat, 
que repassen la trajectòria 
del club nascut el 1971. 
L'exposició fotogràfi ca 
es pot visitar fi ns al 21 de 
novembre (horari: de 17h 
a 22h).

El CN Atlètic 
Barceloneta, 
següent rival del 
'Cata' a la lliga
Després de debutar 
amb derrota contra el 
Real Canoe (11-10), el 
primer equip masculí 
de waterpolo del CN 
Catalunya afronta un 
calendari complicat 
davant els conjunts 
més potents de Divisió 
d'Honor. Aquest dissabte 
9 (18h) s'enfrontarà a 
la piscina Sant Jordi a 
l'Atlètic Barceloneta, 
campió actual de la 
Supercopa d'Espanya.

Cedida

À.G.P.

Després d'aconseguir la 
permanència in extremis 
la temporada passada, 
el primer equip de l'ETT 
Lluïsos de Gràcia afron-

ta el nou curs de tennis taula amb 
un objectiu clar: mantenir-se amb 
comoditat a la Primera Divisió es-
tatal i afrontar la segona fase de 
la lliga sense pressió per aspirar a 

reptes més ambiciosos com dispu-
tar l'ascens. El Lluïsos-Q2B Studio 
ha quedat enquadrat al subgrup 
3B de la Primera Divisió estatal 
masculina i s'enfrontarà a Mataró, 
Sallent, Vilafranca, Torelló i 
Esparreguera. Precisament el con-
junt del Baix Llobregat és el més 
temut dels rivals, segons apun-
ta Ferran Cano, jugador del pri-
mer equip i entrenador auxiliar 
de Lluïsos: "Potser és dels més 
complicats". Per aquests enfron-

taments, que arrenquen el cap 
de setmana del 16 i 17/10, seguirà 
comptant amb Bernat Folch i el 
mateix Ferran Cano, i incorpora 
Xavier Begur de l'equip B, després 
de l'adeu de Francesc Masip.

El segon conjunt, que dispu-
tarà novament la Segona Divisió 
estatal masculina, jugarà al sub-
grup 5B contra Badalona, Ripollet, 
CN Sabadell, l'Hospitalet i els 8 la 
Garriga. Aquest darrer equip, con-
tra qui el primer equip va aconse-

Bernat Folch, segon per la dreta, al passat Open Internacional de Vic. Foto: Cedida

guir la salvació, es presenta com 
un dels més potents del quadre a la 
primera fase. El Lluïsos B incorpo-
ra Martí Folch, amb l'experiència 

a Primera, Neil Martorell i Ferran 
Paredes. També seran a l'equip els 
joves Jofre Escoda i Martí Rull, de 
categoria Preferent.•

L'ETT Lluïsos vol assegurar la salvació a la 
primera fase de lliga i aspira a nous reptes
El primer equip incorpora Xavier Begur, del B, i manté Bernat Folch 
i Ferran Cano per disputar la Primera Divisió estatal de tennis taula



Gràcia, capital 
del coworking

Editorial

El canvi ens 
agafa preparats

E ls canvis en el món del treball s'han 
accelerat de manera profunda i ir-
reversible arran de la pandèmia de 

la COVID-19. Els darrers vint-i-dos me-
sos, la transició cap al teletreball, les fór-
mules fl exibles i la conciliació ha donat 
passes de gegant. Al costat dels efectes 
devastadors de la pandèmia per a moltes 
economies i molts sectors, han aparegut 
noves energies i noves maneres d'em-
prendre i de treballar.

Grans teòrics de l'economia havien 
pronosticat aquesta "destrucció creati-
va". A Gràcia, potser sense ser-ne gaire 
conscients, s'havien anat posant els fo-
naments per afrontar-la des de fa anys.

Els espais de treball col·laboratiu han 
escampat aquests canvis pel districte, 
per antigues fàbriques o magatzems i 
pels baixos d'edifi cis, i ara ja n'hi ha una 
quarentena, la concentració més gran en 
molts quilòmetres a la rodona: Gràcia, 
capital del coworking.

Des d'aquests espais, milers de perso-
nes han començat i comencen a donar les 
primeres passes cap al seu futur personal 
i professional. El repte és que sigui un fu-
tur harmònic amb el dels nostres barris. 
Que l'enriquiment, en tots els sentits, si-
gui mutu, com ho ha estat fi ns avui.

Milers de persones 
comencen a donar les 
primeres passes cap 
al seu futur personal

Silvia Manzanera 

La relació de Gràcia amb el 
coworking, una fórmula 
de treball que va començar 
a fer les primeres passes a 
mitjans dels 90, és estreta. 

Amb una quarantena d’espais re-
partits al llarg i ample del distric-
te, aquesta manera d’organitzar-se, 
compartint lloc de treball tot creant 
sinergies i xarxes de coneixement, 
ha hagut d’adaptar-se als canvis 
dels darrers temps, una adaptació 
forçosa per la crisi sanitària, que ha 
colpejat dur el sector. "La resistèn-
cia depèn del pulmó econòmic”, diu 
Arnau Miquel, de Singular Cowork, 
“i no tothom pot resistir”.

Però també han sorgit noves 
propostes, fórmules que combinen 
espais de treball, de creació i d’ex-

posició i venda, o d’altres que han 
invertit en millores de les instal-
lacions i ofereixen serveis perso-
nalitzats per crear comunitat. 

Els orígens del coworking a 
Gràcia té nom propi, Kubik: fa més 
de vint anys un arquitecte es va 
instal·lar a la tercera planta de l’edi-
fi ci de Luis Antúnez, 6. Amb altres 
professionals del sector formen un 
estudi d’arquitectura i poc a poc al-
tres persones que volen dedicar-se 
a un nou àmbit emergent que pocs 

coneixen, internet, comencen a 
ocupar les taules de la segona plan-
ta. A dia d’avui cotreballen i coha-
biten una comunitat de més d'un 
centenar d'emprenedors a les tres 
plantes. A Kubik també se li atri-
bueix el naixement i consolidació 
de grans projectes: Atrapalo, Ideas 
for Change o En.red.ando. “Hi havia 
un company que va fer una base de 
dades sobre lents per a cinema i fo-
tografi a; es va fer milionari en un 
obrir i tancar d’ulls perquè ni tan 
sols als EUA tenien un cosa així. 
Va marxar a Califòrnia i la cosa es 
va disparar, però aquí no hi ha cap 
mèrit nostre; tot s’ho va guanyar 
ell”, explica Luis Ángel Fernández 
Hermana, cofundador de Kubik i 
de l’editorial En.red.ando.

Més enllà de la mitologia que pot 
haver-hi sobre el caràcter innova-

Segueix a la pàgina 2

L'origen del 
cotreball a Gràcia 
té nom propi: 
Kubik, amb més de 
20 anys d'història

Un coworker en una de les terrasses que ofereix l'espai Betahaus, al carrer Vilafranca, reformat recentment . Foto: Betahaus
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Una de les plantes que conformen Kubik, ubicat a Lluis Antúnez. Foto: Adrià Goula

Gràcia manté el pols com 
a capital del coworking i 
resisteix la crisi sanitària 
Més de 40 espais de cotreball comencen a remuntar, amb 
noves fórmules, després del sotrac causat per la pandèmia

dor dels projectes sorgits al cowor-
king, no hi ha dubte que la fórmula 
permet i facilita -generalment- una 
tipologia de professionals i pro-
jectes vinculats a la tecnologia, 
la creativitat o l’emprenedoria. 
“Editorials, disseny gràfic i audi-
ovisual, comunicació i publicitat, 
creació d’empresa o negocis digi-
tals, el perfi l és variat”, explica Fran 
Donegani, portaveu de Betahaus, 
franquícia europea i un dels grans 

Ve de la portada positiu”, assegura Jordi Subiras, di-
rector de Betahaus.

Els coworkings són normalment 
espais atractius, una ofi cina menys 
convencional i amb més serveis que 
a casa, amb zones comunes que 
permeten la sociabilització i un am-
bient confortable. "La gent estava 
cansada d'estar a casa i treballar 
en pijama", apunta el Francesc, co-
fundador de Sira10 (Verdi, 85), una 
proposta nova (acaba de fer l'any), 
que combina botiga, espai de tre-

ball compartit i sala per llogar a 
talleristes o col·lectius perquè ofe-
reixin la seva activitat. "Vam veu-
re que estaven tancant comerços al 
barri i vam pensar que això també 
era una oportunitat de dinamitza-
ció", afegeix el seu soci Adrià. 

Altres espais tenen un projecció 
més internacional. Per exemple, a 
Singular Cowork (Sant Agustí, 5), 

el perfi l dels usuaris és local en un 
70% i internacional en un 30%, 
però la majoria dels d'aquí treba-
llen per a clients estrangers o te-
nen negocis internacionals. El fun-
dador, Arnau Miquel, destaca com a 
punts atractius l’ambient idíl·lic de 
Gràcia, el preu "molt competitiu” 
dels serveis que presten i la concep-
ció molt tecnològica de l’espai." •

El creixement. En el terreny 
de les iniciatives institucionals, 
l'Espai Catalonia Clústers, a Milà 
i Fontanals, impulsat el juliol 
del 2016 per Acció, l'agència de 
la Generalitat, ha experimentat 
un creixement constant: de 7 
persones de 4 clústers del primer 
any als 24 actuals que agrupen 
més de 2.300 empreses i agents 
associats, amb una facturació de 
més de 69.000 milions d'euros.

Opinió convidada

Albert Castellanos Maduell, Secretari d’Empresa i Competit ivitat

Una eina de competitivitat

E n un món en constant transformació, impulsar 
iniciatives innovadores que generen valor com-
partit és crucial per contribuir a millorar tant 
la competitivitat empresarial com el benestar 
de la societat. Tot i que la pandèmia ens ha de-

mostrat la importància del treball fl exible, el coworking 
ha anat creixent en popularitat des de fa anys a causa dels 
enormes benefi cis que aporta. Tant pels autònoms com 
per empreses amb més treballadors, perquè ofereix tot 
el que fan les ofi cines tradicionals, amb els avantatges 
afegits de plans de pagament i tipus d’ofi cines més fl exi-
bles, així com un espai productiu i col·laboratiu orientat 
a ajuntar les ments més brillants d’una àmplia gamma 
de professionals. Cal aprofi tar aquesta oportunitat, ja 
que Barcelona és coneguda com una ciutat increïble per 
a nòmades digitals, emprenedors i autònoms. Per això 
en els darrers anys s’ha incrementat el creixement i la 
demanda d’espais de coworking.

La revolució del lloc de treball, a més, també ha can-
viat l’escenari de la ciutat. Avui en dia trobareu cowor-
kings a tota la ciutat, des d’antigues fàbriques i botigues 
fi ns a edifi cis sencers convertits en espais de coworking, 
cadascun d’ells amb un conjunt particular d’avantatges 
per adaptar-se als seus membres. En aquest sentit, des-
taca el districte Gràcia que compta amb més de 40 es-

pais de coworking, aportant molts benefi cis als graciencs 
perquè redueix els costos a les empreses i les fa ser més 
competitives. Però de l’altra, també contribueix a facili-
tar l’espai per al desenvolupament d’activitat econòmica 
en una ciutat tremendament densa i on l’accés a l’habi-
tatge és un problema social de primera magnitud. Les 
últimes dades de l’Ajuntament, de juny de 2021, indiquen 
com l’accés a l’habitatge és el quart problema identifi -
cat pels veïns de la ciutat, en el mateix percentatge que 
l’atur o les condicions de treball.

Com a secretari d’Empresa i Competitivitat estic par-
ticularment satisfet que des de Gràcia es faci aquesta 
aposta decidida per la col·laboració i innovació empresa-
rial, en la línia que està seguint el Govern i, en concret, el 
Departament d’Empresa i Treball. Ara, més que mai, cal 
fer les coses diferents. Transformar-nos i adaptar-nos al 
nou context, marcat per l’acceleració de reptes que són 
inexcusables, com la digitalització i la transició vers un 
model econòmic més sostenible.

En aquest sentit, vull destacar que el Govern té un 
ferm compromís amb la innovació empresarial i amb 
la generació d’ecosistemes d’innovació. I és que una de 
les qüestions més acceptades en l’àmbit empresarial és 
que la innovació és un dels motors de creixement més 
importants, i els espais de coworking no deixen de ser 

una innovació en la manera com entenem l’organització 
d’un factor tan important com el treball. Que Catalunya, 
durant el 2019, representi el 27,1% de la despesa en ac-
tivitats innovadores de l’Estat i hagi sumat un total de 
5.246,8 M€, un 5,8% més que l’any anterior ens fa mirar 
el futur amb confi ança. És també destacable que des de 
Catalunya liderem el nombre d'empreses innovadores, 
un 22,2% de l’estat espanyol. Però en un món global el 
lideratge estatal no és ni de bon tros sufi cient: en un mo-
ment de transformació profunda del model productiu 
cal ser molt més ambiciosos, cal continuar treballant 
per imaginar nous escenaris.

Per això, avui vull aprofi tar per fer arribar el meu 
agraïment a tota la comunitat empresarial gracienca 
perquè aquesta aposta pel coworking permeti consoli-
dar la competitivitat del conjunt del nostre teixit em-
presarial urbà de Barcelona en un moment certament 
complex pero ple (molt ple) d’oportunitats.•

Contribueix a facilitar l'espai per 
al desenvolupament d'activitat 
econòmica en una ciutat densa

de Barcelona, amb sis plantes i cinc 
terrasses amb vistes espectaculars. 
Betahaus, com molts altres, va pa-
tir amb el confi nament una dava-
llada signifi cativa dels usuaris. La 
resposta de l’espai davant la crisi 
sanitària va ser realitzar una forta 
inversió en mesures anticovid que 
ha representat una reforma signi-
fi cativa de l’espai. “Per nosaltres és 
prioritari la salut de les persones 
que venen a treballar aquí; en tot 
aquest temps no hem tingut cap cas 
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 1  Kubik Barcelona
 Luis Antúnez,  6. Tel. 93 4158740
 2  Agitacion Coworking Gràcia

 Sant Domènec 11 baixos. Tel. 93 
3041321
 3  Utopicus Gal·la Placídia

 Plaça de Gal·la Placídia,  1-3. Tel. 
93 4929059
 4  Àurea Gala Placicia

 Sant Gabriel,  22. Tel. 93 1592024
 5  El Pati de la Vila

 Sant Pere Màrtir,  24,  baixos. Tel. 
93 1488312
 6  Domènech 7

 Domènech,  7-9,  2n 2ª. Tel. 93 
6764242
 7  Monday Diagonal

 Riera de Sant Miquel,  1 bis. Tel. 
93 1767611
 8  Casa Seat

 Passeig de Gràcia 109
 9  Garden

 Planeta 12. Tel. 93 6242149
 10  Cadàver Exquisit
 Santa Clotilde,  6 baixos. Tel. 608 
922 136
 11  Sira10
 Verdi 85. Tel. 622 664 278
 12  7dos
 Verdi 72. Tel. 616 263 984
 13  LineCoworking
 Torrent d'en Vidalet 55,  local 1 i 3
 Ramon i Cajal 44. Tel. 659 937 799
 14  CAL TIP Cooperativa
de Coneixement
 Torrijos 72. Tel. 93 6398369
 15  Irreverent
 Plaça Revolució de Setembre 
1868,  2,  local 2. Tel. 674 286 361
 16  OSArq
 Aulèstia i Pijoan,  4. Tel. 655 300 
680
 17  Utopicus Clementina cowork
 Bretón de los Herreros,  9. Tel. 93 
4929059
 18  Gran de Gracia Coworking
Barcelona
 Gran de Gracia,  137 1º A. Tel.  629 
948 775
 19  Singular Cowork
 Sant Agustí 5,  2A. Tel. 93 2528430
 20  Talent&Co
 Llibertat,  13. Tel. 93 5005313

 21  Ateneu de Fabricació Digital
de Gràcia
 Perill,  8. Tel. 667 415 814
 22  Espai Catalonia Clústers
 Milà i Fontanals,  14-26. Tel. 93 
4767206
 23  La Pandora coworking
 Milà i Fontanals,  37. Tel. 640 264 
494
 24  CoMusicWork
 l'Alba,  1-3. Tel. 93 6323973
 25  Start2Bee Verdi Park Güell
 Albigesos 25-27 baixos. Tel. 657 
367 764
 26  Betahaus
 Vilafranca 7. Tel. 655 627 149
 27  Cabana
 Alzina 21. Tel. 629 228 023
 28  COCO Place
 Sant Salvador,  87. Tel. 93 1797287
 29  La Lola Coworking
 Sant Salvador,  109. Tel. 607 385 
418 
 30  Gràcia Work Center
 Passeig d’Amunt 7,  baixos. Tel. 93 
2509658
 31  Blitz Gracia Coworking
 Ca l'Alegre de Dalt,  55,  4t 2a. Tel. 
93 6243435
 32  Cwork Coworking Gracia
 Martí 110-112. Tel. 616 673 981 
 33  Coworking Gràcia
 Pau Alsina,  57,  1-1. Tel. 93 6672240
 34  GBC Gomis Business Center
 Gomis 34. Tel. 93 1596200
 35  Start2Bee Travessera
 Travessera de Dalt 33 baixos. Tel. 
657 367 764
 36  Start2Bee Escorial
 Escorial 180 baixos. Tel. 657 367 
764
 37  DepotLab Joanic
 Joaquim Ruyra 9-11. Tel. 655 173 
925
 38  Impuls Barcelona
 Travessera de Gràcia,  278. Tel. 93 
6113311
 39  MGCoworking
 Nàpols 343,  entresol A i B. Tel. 
699 570 305
 40  Attico Verdaguer
 Provença,  339. Tel. 682 256 796

El 
mapa del 
coworking
a Gràcia
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E
n un context tan complex 
com l’actual, fomentar l’eco-
nomia de proximitat basada 
en el talent propi de Bar ce-
lona és clau per reactivar 

el desenvolupament del territori. 
Enfortir el teixit empresarial local, 
fomentar l’ocupació de qualitat i 
promoure l’emprenedoria són acci-
ons prioritàries per avançar cap a un 
model de ciutat capaç de fer front 
als nous reptes que ha deixat la cri-
si de la COVID-19.

La capitalitat del talent 
i l’emprenedoria
Per treballar en aquesta direcció, 
és essencial facilitar als graciencs i 
gracienques la tasca d’emprendre, 
garantint l’accés a les eines i asses-
sorament necessaris per engegar i 
madurar els seus projectes. Els es-
pais d’incubació i cotreball són eco-
sistemes idonis per fer-ho, per la 
qual cosa Barcelona Activa disposa 
de diversos equipaments per tota la 
ciutat. Així doncs, si una persona té 
una idea, on la pot desenvolupar i 
convertir-la en una empresa?

El talent de Gràcia 
emprèn el canvi per 
un model econòmic 
col·laboratiu i sostenible
Els espais d’incubació i cotreball de Barcelona Activa 
impulsen l’emprenedoria, l’ocupació i els projectes 
de proximitat amb retorn social pel territori

Per les iniciatives relacionades 
amb l’economia social i solidà-
ria (ESS), un dels espais més des-
tacats a la ciutat és la comunitat 
d’incubació InnoBadora, que allot-
ja i dona suport a iniciatives amb 
pràctiques i valors de l’ESS, tot ofe-
rint-los recursos d’acompanyament 
i ser membres actius d’una comu-
nitat que a dia d’avui compta amb 
18 iniciatives. La Clota Cotreball és 
també un lloc idoni on desenvolu-
par projectes vinculats a l’ESS. Es 
tracta d’un recurs que té un do-
ble objectiu: donar suport a perso-
nes emprenedores que requerei-
xen d'un espai per desenvolupar el 

seu projecte, a l'hora que la seva 
presència al territori beneficia di-
rectament el teixit associatiu i so-
cial. Aquest benefici s’articula a tra-
vés de les accions de retorn social 
que porten a terme les persones 
que s’hi allotgen. Actualment, 32 
projectes i empreses formen part 
d’aquest equipament.

A més d’aquests espais, Bar-
celona Activa també compta amb 
altres centres d’impuls a l’em-
prenedoria, com la incubado-
ra Almogàvers, la incubadora de 
Glòries, la incubadora MediaTIC i 
el Parc Tecnològic; cada un especi-
alitzat en un sector.

Tinc una idea, qui em pot ajudar?
Per a totes les persones que tinguin 
un projecte entre mans i es trobin 
en procés de creació, acceleració, 
maduració, reactivació o reorien-
tació, Barcelona Activa disposa de 
recursos i serveis que poden do-
nar l’impuls necessari per sortir-
ne amb èxit. Si es vol emprendre 
en ESS, InnoBA proposa diferents 
recursos per les persones empre-
nedores i per organitzacions d’Eco-
nomia Social i Solidària: càpsules 
formatives de curta durada en àm-
bits com la comunicació, fiscalitat, 
finançament, tendències i oportu-
nitats de l’ESS i gestió d’organit-
zacions. En clau d’assessorament 
socioempresarial, hi ha el Servei 
d’Assessorament en ESS (SAESS) 
tant per a empreses i organitzaci-
ons com per a projectes, que comp-
ta amb una línia d’assessorament 
especialitzat per als sectors de les 
cures i del tèxtil sostenible i tam-
bé el Punt d’Acollida i Orientació 
(PAO), la porta d’entrada a tots els 
recursos d’InnoBA. En una altra lí-
nia, la CoAgenda és l’altaveu de 

Una sessió de formació a l’Ateneu de Fabricació. Foto JFB

Barcelona Activa té 
serveis per a totes 
les persones que 
tinguin un projecte 
en procés de creació

La personalitat del 
districte es basa 
especialment en les 
indústries creatives i 
culturals i el comerç

DiaiaDDiiaDiaggggonal
onal
on l
onal CòrCòrCòrsssegaegaegag

Biblioteca Jaume Fuster
Antena Cibernarium

Femar
Punt La

Seu districte
Servei d’informació per 
l’ocupació.
Fem feina, fem futur

Espai Jove La Fontana
Programes i serveis 
d’ocupació per a joves.

Ateneu Fabrica
Cibernarium Fa

 Accés obert a qualsevol 
persona de la ciutat

 Accés només per a persones 
residents de la zona

 Accés només a persones 
residents de la zona a través 
de derivació directa d’altres 
recursos
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A Gràcia, cada 
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Dispositiu TaB
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ació de Gràcia
amílies i TIC

l’ESS i la Innovació Socioeconòmica 
(ISE) de la ciutat, on es poden con-
sultar i publicar de manera gratuï-
ta formacions, tallers i altres acti-
vitats del sector. Més informació a 
http://barcelonactiva.cat/ess.

Les claus de l’ecosistema 
econòmic gracienc 
Per tal d’entendre la realitat graci-
enca i la importància d’un canvi en 
el model de ciutat que promogui el 
talent i l’emprenedoria com a mo-
tor econòmic, cal tenir en compte 
el paper dels actors i de la ciuta-
dania del districte de Gràcia en la 
construcció de propostes i iniciati-
ves que donin resposta a les neces-
sitats del territori. 

La idiosincràsia del districte i 
gran part de la seva personalitat 
passa per sectors prioritaris com 
les indústries creatives i culturals i 
el comerç, sector cabdal de Gràcia, 
que atesa la seva resiliència i dina-
misme ha sabut recuperar-se de les 
dificultats que ha tingut el sector 
en el darrer any. 

Gràcies a la interacció entre l’en-
titat i el districte, la participació i 
l’accés als recursos de Barcelona 
Activa per part dels veïns i veïnes 
de Gràcia ha augmentat notable-

ment durant l’últim any, especial-
ment les activitats de formació i 
innovació via online i les activitats 
vinculades, principalment, a la re-
activació econòmica.

Una estratègia plural per 
a un districte singular
La diversitat en l’activitat econò-
mica de Gràcia i la riquesa de l’ac-
tivitat veïnal, social i comunitària 
plantegen un escenari que afavo-
reix la generació constant d’inici-
atives socioeconòmiques. Sovint, 
però, aquest tipus de projectes no 
compten amb els recursos necessa-
ris per tirar endavant, fet pel qual 

el suport financer públic esdevé in-
dispensable. 

En aquesta línia, Barcelona Ac ti-
va, en col·laboració amb el distric-
te de Gràcia, ha posat en marxa un 
full de ruta per a la reactivació eco-
nòmica del districte 2021-2023, que 
integra un conjunt d’accions de de-
senvolupament econòmic impulsa-
des per l’Ajuntament i els actors del 
territori, amb la finalitat de contri-
buir a resoldre els reptes que té per 
davant el districte i reduir les desi-
gualtats socioeconòmiques entre 
els seus barris.

Qualsevol veí o veïna de Gràcia que 
cerqui feina o vulgui millorar les 
seves competències es pot adreçar 
a algun dels serveis de Barcelona 
Activa que s’hi ubiquen al districte, 

en els que s’ofereixen diferents programes, 
serveis, orientació, formació tecnològica 
i recursos en diferents àmbits. Per a més 
informació: www.barcelonactiva/treball.

En canvi, qui tingui una idea emprenedora 
o vulgui fer créixer el seu negoci pot acostar-
se a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (www.
barcelonactiva.cat/oae) per conèixer tots 
els serveis que s’ofereixen a les empreses, 
sol·licitar un ajut per contractar personal a 
través de Creafeina (www.barcelonactiva.
cat/creafeina) o buscar l’activitat més adient 
per a l’impuls del seu projecte emprenedor 
a través del web www.barcelonactiva.cat/
emprenedoria.

Fa ben poc, ja en temps de pandèmia 
s’ha estrenat el nou Ateneu de Fabricació 
de Gràcia, un espai de creació i formació 
vinculat a les noves tecnologies i, en 
especial, a la fabricació digital en 3D. A 
l’Ateneu, ciutadans individuals, però també 
entitats, organitzacions, universitats i 
empreses es poden implicar en un laboratori 
de creació (ajuntament.barcelona.cat/
ateneusdefabricacio/ca/ateneu-de-
fabricacio-de-gracia/). 

Una altra novetat és que l’Ajuntament de 
Barcelona ha apropat al districte el programa 
FEM FEINA, FEM FUTUR, d’orientació per 
l’ocupació i la reorientació professional, 
adreçat tant a la població en general com 
als i les joves. Més informació a www.
barcelonactiva.treball i, a més a més, totes 
les mesures de reactivació econòmica de 
l’Ajuntament al web www.maiensaturem.
barcelona.

Llegenda

 Població general

 Joves
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P odem dir sense embuts 
que el coworking a Gràcia 
és hereu o deutor del pas-
sat industrial del bar-
ri. Molts dels espais de 

coworking actuals estan instal-
lats en antigues fàbriques o magat-
zems industrials, que, d’aquesta 
manera, continuen acollint activi-
tats empresarials. 

Nous emprenedors i vells edi-
fi cis se’n benefi cien mútuament: 
mentre uns poden treballar amb 
comoditat en locals espaiosos, car-
regats de signifi cat, les antigues fà-
briques es rehabiliten i conserven 
així un paper clau en el procés de 
generació de riquesa i de treball.

Però això pot passar desaperce-
but. Poca gent de la placeta de Sant 
Miquel i dels voltants, per exemple, 
sap o recorda que als anys 50 del se-
gle passat, en el número 6 del car-
rer Luis Antúnez, hi havia una fà-
brica de sabates d’artesania. O que 
després hi va haver una fàbrica de 
marroquineria que segurament 
feia servir la mateixa maquinària i 
la mateixa matèria primera de l’an-

Vells edifi cis industrials 
s’han reconvertit en 
espais de coworking
On ara hi ha coworkers abans hi havia telers, 
impremtes o fàbriques de sabates

tiga fàbrica de sabates. Doncs ara, 
des de 1995, al mateix lloc hi ha el 
Kubik, el primer espai de cowor-
king que es va posar en marxa al 
barri (vegeu la pàgina 8).

En canvi, als carrers Domènech i 
Francisco Giner encara hi ha veïns 
que recorden el terrabastall que fe-
ien els telers de la fàbrica Cardona 
Peix dels números 7 i 9 del carrer 
Domènech. “Començaven a treba-
llar a les sis del matí i no acaba-

ven fi ns les deu de la nit”, explica 
la Rosa Juvé. “Un martiri de soroll 
tot el dia”. La fàbrica Cardona Peix 
va començar l’activitat el 1902 i va 
funcionar fi ns el 1968, quan va tras-
lladar l’activitat fora de la ciutat.

A l’Arxiu Municipal del Districte 
de Gràcia hi ha molts documents 
sobre les protestes del veïnat pel 
soroll d’aquella fàbrica, i tam-
bé per les vibracions que els te-
lers en funcionament provocaven 

a les cases del costat. Res a veu-
re amb la situació actual. Ara el 
carrer Domènech i els del voltant 
són tranquils i a l’antiga fàbrica 
s’hi han instal·lat diferents activi-
tats, totes “netes”, com l’espai de 
coworking Domènech 7. Ja fa molt 
de temps que van desaparèixer les 
molèsties del passat.

No és l’únic espai de coworking 
instal·lat en una antiga fàbrica tèx-
til de Gràcia. N’hi ha molts més, 
com el Blitz Gràcia Coworking, 
instal·lat en pis de Ca l’Alegre de 
Dalt, 55. Allà, des dels anys 50 del 
segle passat fi ns a fi nals dels 70 hi 
havia la fàbrica de gènere de punt 
Confecciones Selectas Dama, que 
també havia rebut queixes dels ve-
ïns i inspeccions ofi cials per causa 
de les molèsties o d’activitats que 
no tenien el permís corresponent.

Però l’edifici, en la cantona-
da de Ca l'Alegre de Dalt amb 
Providència, és molt més cone-
gut perquè durant molts anys va 
acollir la sala de festes KGB (des 
de 1984) o la Sala Beckett de teatre 
(des de 1991).

Un altre lloc amb passat tèx-
til és l'edifici de Torrent d’en 
Vidalet, 55, que va acollir la fàbri-
ca de gènere de punt de l’empresa-
ri Guillermo Raebel, d'origen ale-
many, des de 1915 fi ns als anys 60 
del segle passat. El poeta gracienc 
Miquel Saperas (1898-1978), nas-
cut a la Virreina i soci dels Lluïsos, 
va arribar a ser director comercial 
de l’empresa. Per cert, un descen-
dent directe de Raebel va traduir 
anys enrere al castellà una cone-
guda biografia crítica de Hitler. 
Doncs ara, als baixos de Torrent 
d’en Vidalet, 55, on abans hi havia 
uns magatzems de la fàbrica, hi ha 
els locals de LineCoworking.

Un altre cas de patrimoni in-
dustrial reconvertit és el de Sant 
Agustí, 5. En el passat, l’edifi ci era 
la seu de l’editorial Seix Anglada 
i s’hi feien llibres. Després va ser 
una escola d’idiomes i, fi nalment, 
es va dividir en diferents espais i 
es va convertir en un pol d’inno-
vadors, dissenyadors, arquitec-
tes, fotògrafs, il·lustradors... (com 
Cortés o Caterina Barjau). Al se-
gon pis hi ha ara Singular Cowork, 
successor directe de L’hort, que va 
començar l’activitat al mateix lloc 
fa set anys.

No gaire lluny hi ha l’Ateneu de 
Fabricació Digital de Gràcia, un 
equipament municipal al servei 
d’emprenedors i de la ciutadania 
en general. És al carrer Perill, 8, 
on abans hi havia l’antiga imprem-
ta de Manuel Baratech Sales, molt 
coneguda a tot Barcelona. Es deia 
Gráficas Fomento i va plegar el 
1984. En fi ... al número 12 del car-
rer Planeta hi ha l’espai de cowor-
king Garden, que als anys 40 del se-
gle passat havia estat una fàbrica 
de gomes i cautxú i, més tard, un 
magatzem de fustes.•

Els locals de Torrent d'en Vidalet eren magatzems d'una fàbrica tèxtil. Foto: J.F.B

Els telers de 
la fàbrica del 
carrer Domènech 
feien un gran 
terrabastall

Opinió convidada

Vanessa Sans, Director & Founder. Happy Working LAB

Una altra cultura del treball

S óc la Vanessa Sans, una veïna de Gràcia de 
tota la vida, fa deu anys que treballo des 
d'espais de coworking, de fet vaig muntar el 
meu el 2013 i ara per ara em dedico a ajudar 
a emprenedors i a empreses a desenvolupar 

i gestionar aquests tipus d'espais.
M'apassiona generar impacte positiu a través 

del coworking, tant en l'àmbit local com global. El 
coworking és una eina que transforma vides, comu-
nitats, organitzacions, cuitats i fi ns i tot països. Avui 
el coworking és una indústria en creixement que 
s'adapta al nou estil de vida de les joves generacions 
i soluciona les problemàtiques del mercat laboral, 
aportant benefi cis clau per a totes les parts de la ca-
dena de valor.

Sempre he defensat que el coworking a part de ser 
un espai, és una manera de treballar, una cultura que 
promou la fl exibilitat, la col·laboració, l'accessibilitat, 
l'autonomia, l'elecció, la transparència i la comunitat.

Actualment, la covid ha sacsejat la manera en què 

treballem, convertint el treball a remot en la moda-
litat de feina adoptada per una gran majoria d'em-
preses. Tot apunta al fet que ens dirigim cap a un 
sistema híbrid on els treballadors, per fi , tenim la 
fl exibilitat d'escollir des d'on volem treballar. I els 
espais de coworking són una bona opció per aquells 
que no poden treballar des de casa seva.

Al barri tenim un ventall d'espais per escollir, 
aproximadament uns 42. Cada espai de coworking al-
berga una comunitat amb una identitat única que la 
diferencia dels altres; es tracta d'escollir aquell espai 
que s'adapti a les necessitats personals de cadascú i 
que sentim que encaixem.

Com a espais de coworkings grans, recomano 
Monday; per aquelles persones apassionades per l'es-
port. Betahaus per les seves terrasses on es poden 
gaudir d'espectaculars vistes de Barcelona mentre 
que es treballa. Kubik, per si no ho sabies, probable-
ment sigui el primer coworking del món, els seus 
fundadors van ser uns visionaris. Utopicus és pel 
món més corporatiu. Depotlab pels emprenedors. 
I Aticco, a part de posicionar-se en molt poc temps 
com un dels líders del mercat, ha aconseguit conver-
tir-se un ecosistema innovador d'emprenedoria.

Pel qui prefereixi treballar des d'espais més petits, 
convido a conèixer Garden, un espai molt familiar. 
Cadàver Exquisit, un coworking que fomenta l'art i 
la creativitat. CoMusicWork, s'adreça a professionals 
de la música. Per gustos, colors! Si has de treballar, 
no et quedis a casa, treballa a prop de casa. Viu l'ex-
periència del coworking; seràs més productiu, el teu 
negoci creixerà, els teus contactes també, aprendràs 
coses noves, i a més faràs amics nous.•

Cada espai alberga una 
comunitat amb una identitat 
única; cal escollir on encaixem
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J.F.B.

T enir taula fi xa en un espai 
de coworking a Gràcia, 
amb dret a anar-hi a tre-
ballar sempre que es vul-
gui, pot costar entre 150 i 

200 euros al mes per persona més 
o menys. Aquests son els preus 
més freqüents, d'acord amb les ta-
rifes que publiquen els espais de 
coworking a internet (de la qua-
rantena d’espais de coworking del 
districte, una trentena publiquen 
les tarifes en obert).

La quota mensual dona dret al 
paquet bàsic de serveis, que en ge-
neral consisteix en taula i cadira, 

Ser coworker 
per només 150 o 
200 euros al mes
Si s’opta per fer mitja jornada, 
la forquilla de preus baixa fi ns 
els 75 o 110 euros mensuals

connexions a la xarxa elèctrica i 
a internet, barra lliure de cafès i 
infusions, a banda dels serveis ge-
nerals d’aigua, llum, lavabo, nete-
ja del local i accés als espais co-
muns de distensió o al menjador. 
Són serveis quasi universals però 
poden variar d’un lloc a l’altre, so-
bretot a causa de la pandèmia, que 
ha obligat a fer restriccions en els 
espais d’ús comú per mantenir dis-
tàncies i prevenir contagis.

Es poden trobar preus més ba-

rats a Gràcia? I tant! Precisament, 
el món del coworking presumeix 
de la fl exibilitat en preus i serveis 
per adaptar-se a les diferents tipo-
logies d’usuaris, sempre dins del 
marge de maniobra de cada local. 
No és el mateix un espai que ocu-
pi tot un edifi ci, com el Betahaus 
del carrer Vilafranca, el Kubic de 
Luis Antúnez o el GBC del carrer 
Gomis, per exemple, que un altre 
que estigui en la planta baixa o en 
un pis d’una casa.

Una manera d’abaratir la factu-
ra mensual és optar per un lloc de 
treball fl exible. És a dir, renunci-
ar a tenir sempre la mateixa cadi-
ra i instal·lar-se cada dia on hi hagi 
un lloc lliure. També es pot optar 
per un horari reduït, per comptes 
de contractar l’opció 24x7 (24 ho-
res 7 dies a la setmana): només de 
dilluns a divendres, només en ho-
res d’ofi cina o només mitja jorna-
da. Així, si contractem taula i ca-
dira fl exibles a mitja jornada, la 
forquilla de preus baixa fi ns els 75 
(Depotlab, COCO Place) a 110 eu-
ros (Coworkingracia, OSArq) cada 
mes, amb un estalvi considerable.

Aquestes opcions reduïdes es-
tan adreçades sobretot a perso-
nes que no necessiten estar tan-
tes hores davant de l’ordinador 
–l’eina de treball universal– o que 
tot just comencen una activitat i, 
per tant, encara tenen pocs ingres-
sos. També hi ha tarifes pensades 
per a usuaris ocasionals i espo-
ràdics, o que senzillament volen 

veure què és això del coworking 
encara que no hagin decidit instal·-
lar-s’hi: l'espai de treball per un sol 
dia pot costar entre 10 (Kubik) i 29 
euros més IVA (Monday Diagonal, 
de la Riera de Sant Miquel), tot i 
que el preu més habitual està al 
voltant dels 20 euros (com en els 
casos d’El pati de la vila, Cal Tip, 
Comusicwork, Garden...).

També es poden llogar les sa-
les de reunions (entre 10 i 25 eu-
ros més IVA per hora, segons el 
lloc) o espais més grans per a fer 
esdeveniments. L’oferta és molt di-
versa i no costa gaire trobar una 
opció que encaixi amb el que es 
busca. Ara, a l'hora de comparar 
preus s’ha de tenir en compte que 
les tarifes que publiquen els dife-
rents coworkings de vegades inclo-
uen l’IVA i de vegades no: un detall 
important a l’hora de fer números! 
(tot i que els autònoms, quan fan la 
declaració a Hisenda, poden dedu-
ir dels ingressos l’IVA suportat de 
les despeses que tinguin).•

Els coworkings presumeixen d’espais exteriors, com el GBC del carrer Gomis. Foto: GBC

El servei bàsic és taula i cadira, llum, 
internet i barra lliure de cafès

Serveis Per 
Emprendre
Més de 1.700 serveis a l’abast de 
l’ecosistema emprenedor i de start-up, 
i més de 390 professionals experts que 
ofereixen suport a la creació d’empreses

C atalunya és un hub con-
nectat d’innovació i ta-
lent, ple d’oportunitats 
per a les persones em-
prenedores i les start-

up. La Generalitat de Catalunya, 
a través de la Direcció general 
d’Innovació i Emprenedoria, té 
entre les seves funcions l’elabo-
ració d’eines i d’instruments per 
a l'emprenedoria i la promoció de 
la creació d'empreses, a més del 
disseny i la planificació de pro-
grames per fomentar la cultura 
empresarial a Catalunya i adap-
tar-la als reptes del segle XXI.

Com a efecte de la crisi sani-
tària que ens ha tocat viure, hem 
pogut constatar la importància 
d’alguns elements que tant les 
administracions públiques com 
les empreses incorporem de ma-
nera sistemàtica: la sostenibili-
tat, la tecnologia, la innovació, la 
capacitat de resiliència, la flexibi-
litat i agilitat de noves respostes 
a l’entorn, però també la impor-
tància de la col·laboració, del tre-
ball en xarxa i de la intel·ligència 
col·lectiva.

En aquest sentit, la Di rec ció ge-
neral d’Innovació i Emprenedoria 
de la Generalitat de Catalunya 
ofereix serveis per a les perso-
nes emprenedores per garantir 
la creació de noves i millors em-
preses i, també, oferir el suport al 
canvi en nous models de negoci, 
innovació i transformació de les 

empreses que ho necessitin. I tot 
això, per garantir la competitivi-
tat i la sostenibilitat empresarial. 
A més, engega diferents progra-
mes i iniciatives per promoure 
l’ecosistema emprenedor.

En els requadres de l'esquerra 
expliquem quins són els serveis 
per a la creació d’empreses de la 
Direcció general d’Innovació i 
Em pre nedoria de la Generalitat 
de Ca talunya, que poden fer ser-
vir les persones emprenedores.

On em puc assessorar de 
manera gratuïta, amb una 

persona experta, si tinc una 
idea i vull muntar un negoci?

I si busco un servei concret 
en qualsevol entitat, 

sigui pública o privada?

Et pots adreçar a la Xarxa Emprèn, una xarxa d'en-
titats que presten serveis d'acompanyament i su-
port a les persones que volen constituir una em-
presa a Catalunya durant els primers anys de vida 
del negoci. Els objectius de la Xarxa Emprèn es ba-
sen principalment en:

-
presarial.

Barcelona a tot Catalunya, ajudant a néixer i créi-
xer empreses de qualsevol àmbit arreu del país.

-
crementar la competitivitat de l’ecosistema em-
prenedor.

Per accedir als serveis de la Xarxa Emprèn tan 
sols cal visitar el cercador d’entitats, l’Assessora’t 
del web de la Xarxa Emprèn (http://xarxaempren.
gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/cercador-
dentitats). Es poden fer cerques en funció de la lo-
calització territorial o dels serveis que ofereixen.

Et pots adreçar al mapa ServeisPerEmprendre. 
Centres de recerca, espais de prototipatge, esco-
les de negoci, centres d’assessorament, incubado-
res, coworkings... l’ecosistema emprenedor és molt 
més ampli del que un directori pot abastar.

#ServeisPerEmprendre és un mapa que recull 
molts dels programes, serveis i activitats (en cata-
là, castellà i anglès), que presten tant entitats pú-
bliques com privades arreu del territori, amb la fi-
nalitat d’oferir-los a través d’una única plataforma.

És una eina que proporciona màxima visibilitat 
i notorietat a les entitats i permet apropar els di-
ferents serveis a les persones emprenedores, per-
què tinguin més facilitats a l’hora d’emprendre i 
coneguin ràpidament que està passant en l’ecosis-
tema emprenedor.

Per tal de facilitar l’accés als serveis, s’han dis-
senyat diferents accessos pel tipus de servei o pel 
tipus de negoci o, simplement, clicant directament 
al cercador (http://serveisperemprendre.gencat.
cat/serveis-per-emprendre/cerca).

“El principal avantatge 
del coworking és 
l’ambient de treball 
i la innovació”

M
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Director del Laboratori de 
Xarxes Socials d’Innovació 
(lab_RSI) i del projecte 
Coladepez, la trajectòria del 
periodista i especialista en 
tecnologies de la informació 
i la comunicació Luis Ángel 
Fernández Hermana està 
lligada a la de Kubik, el 
primer coworking d'Espanya. 
Amb 23 anys d'història, han 
desenvolupat una associació 
indisoluble amb internet, 
sent testimonis de primera 
mà de com la xarxa ha 
transformat la societat.

El naixement de Kubik està, doncs, estretament vin-
culat a internet. Com van ser els inicis.
Eren generalment professionals liberals que es dedi-
caven a fer projectes en aquest sector. La cosa va crei-
xent, venen més persones que necessiten d’un espai 
per treballar i fem un salt perquè veiem que ens hem 
de començar a organitzar. La gent va venint però no 
sabies a què es dedicava cadascú. En un principi no-
més es necessitava connexió a la xarxa. 

I quin és el salt organitzatiu?
El següent pas és fer reunions setmanals per explicar-
nos què estem fent, però ni tan sols sabem que estem 
fent un salt. Vam començar a proposar-nos coses veri-
tablement insòlites. 

Per exemple?
Érem molt radicals i com ningú ens deia si estava bé 
o no, al principi no deixàvem que hi hagués projectes 
iguals que poguessin competir entre ells. I ens va sem-
blar el més normal del món. Però aquesta regla va du-
rar molt poc perquè no tenia cap sentit. Gairebé tots 
treballàvem amb internet des del principi. Durant una 
època va començar a haver-hi negoci intern perquè a 
fora les empreses estaven en bàbia. 

Hi ha molta mitologia sobre la creació d’aquests pro-
jectes als coworkings… 
Sí, és generalitzat. El tema fonamental és que estàs 
allà dins, tots junts, i el tipus d’organització que t’apli-
ques. El que vam fer de reunir-nos cada setmana va 
ser molt important, perquè encara que no ens féssim 
cas, era clau aquest compromís de venir i explicar-te. 

Quina infl uència o conseqüències va tenir això?
A internet hi ha una regla molt important: tu partei-
xes del punt zero, el dia que neixes dins d’internet, 
i a partir d’aquí vas desenvolupant la teva vida, que 
ningú més la comparteix, i vas madurant. A Kubik i 
altres (en els pocs coworkings que hi havia llavors) la 
gent s’esforçava molt en fer feines que pocs entenien 
i que pocs volien pagar, almenys fi ns que no arriba-
ves al punt dos. I en aquest sentit els coworkings sí 
son importants i Kubik també pel fet de crear aquesta 
imatge d'“aquí estan passant coses”, o “aquí hi ha gent 
que crea un sector que no existia”. Els coworking, i 
Kubik en particular, van donar les condicions per de-
senvolupar aquest tipus de projectes.

Quines mesures vau posar en marxa?
Quan entrava algú se li donava d’alta a la llista de dis-
tribució que et permetia informar de temes professi-
onals o explicar que tenies una taula que no feies ser-
vir per si algú la volia. El teu missatge arribava a tot 

l’edifi ci. Teníem coses molt modernes que en les em-
preses convencionals ni es plantejaven. Molts van des-
cobrir facetes d’internet gràcies al coworking.

Quins van ser els efectes al teu projecte en particular?
Primer teníem un sistema de cinc llistes de distribu-
ció i un equip de moderadors i gestors. El següent pas 
d’aquest procés va ser el Campus de Mataró. Quan 
Kubik comença a sonar, les visites s’incrementen i ve 
molta gent interessada en saber què fèiem. A fi nals 
dels 90 ve el director del TecnoCampus de Mataró, lla-
vors una ciutat en fallida i desesperada, un desastre 
econòmic i social. Durant el recorregut li diuen que 
nosaltres fem xarxes de coneixements. Ningú entenia 
què era (ni ara tampoc) i em demana que li expliqui si 
això pot funcionar a Mataró. El resultat va ser un dis-
seny millorat de En.Medi@, el disseny central del que 
és fi ns a dia d’avui les xarxes de coneixements. 

I pel que fa a la resta de serveis típics?
D’aquestes reunions vam passar a tenir la necessitat 
de tenir una cuina. Ara és un element imprescindible 
de tots els coworkings. Cert que amb els anys, amb 
l’entrada de nova gent, les dinàmiques canvien; cada 
vegada hi ha menys gent a les reunions perquè se so-
lucionen les coses de forma diferent, la llista de distri-
bució es fa cada vegada més instrumental. 

Com es projecta el coworking cap a l’exterior?
Amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de 
En.Red.ando on venia gent d’arreu, vam demanar ca-
dires a l’Ajuntament, i allà no tenien ni idea de la nos-
tra existència, tot i que ja havíem fet un camí que ens 
reconeixia com el primer coworking d’Espanya. Crec 
que hem estat molt introspectius.

Creus que de portes enfora la gent no té idea de què 
passa a Kubik?
El coworking ha de tenir un equip de gestió igual que 
els hotels, que estan guanyant terreny a l’hora de po-
sicionar-se com a espais per a esdeveniments per a 
les empreses. No pot ser que a Gràcia el Districte no 
conegui els serveis que poden donar els coworkings a 
la població. És essencial que tingui una projecció ex-
terna perquè implica una font de fi nançament; per 
exemple ara disposem d’una sala que es pot llogar per 
fer activitats. El coworking hauria de formar part de 
la vida quotidiana del territori on estan.•

“El coworking hauria de formar part de 
la vida quotidiana del territori on està”

Luis Ángel Fernández Hermana
Cofundador de Kubik

Fernández Hermana en un racó de Kubik. Foto: S.M.
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Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer 
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a 
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés 
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant 
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic 
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre 
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran 
desgravades en la declaració de la renda de 2021.

FUTBOL
Segona RFEF (Gr. 3)
Jornada 5
Cerdanyola 4 - 1 Europa
Classifi cació
15. CE Europa ........ 4 punts.
Jornada 6
CE Europa - FC Terrassa 
(10/10, 12h)

Primera Est. fem. (Gr.3)
Jornada 4
Europa 3 - 0 Son Sardina
Classifi cació
1. CE Europa ......... 12 punts.
Jornada 5
CCE Sant Lluís - CE Europa 
(10/10, 16h)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Jornada 2
Vedruna 49 - 72 JAC Sants
Claret 82 - 76 Mollerussa
Ciutat Vella 74 - 71 Lluïsos
Classifi cació
5. Vedruna Gràcia .... 1 G 1 P.
7. Bàsquet Lluïsos .... 1 G 1 P.
9. UE Claret ............... 1 G 1 P.
Jornada 3
Vedruna Gràcia - UE Claret 
(10/10, 17.30h)
Bàsquet Lluïsos - CB IPSI 
(10/10, 17.45h) 

Copa Cat. femenina (Gr. 1)
Jornada 2
Tordera 81 - 59 SaFa Claror

Classifi cació
10. SaFa Claror ........ 0 G 2 P.
Jornada 3
SaFa Claror - CN Terrassa 
(9/10, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.
Jornada 1
Canoe 11 - 10 Catalunya 
Classifi cació
10. CN Catalunya ... 0 punts.
Jornada 2
Catalunya - Atlètic 
Barceloneta (9/10, 18h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr.1)
Jornada 1
Gràcia 6 - 5 Caldes
Classifi cació
5. Gràcia FS ............ 3 punts.
Jornada 2
Gràcia - Jesús-Maria (pen.)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. 
Jornada 1
CH Claret 2 - 2 Barberà B
Jornada 2
Salle Bonanova 3 - 2 Claret
Classifi cació
1. UE Horta ............ 6 punts.
6. CH Claret ..............1 punt.
Jornada 3
CH Claret - FC Martinenc 
(17/10, 17:45h)

Resultats

À.G.P.

El CE La Salle Gràcia afron-
ta la segona jornada de la 
Lliga Iberdrola de gim-
nàstica artística femenina 
amb l'inconvenient d'una 

preparació curta i les dues baixes 
als equips participants per lesió. 
"No estem tan preparats com al-
tres vegades", lamenta Paco López, 
responsable de l'entitat. El con-
junt A disputarà aquest dissabte 
9 (18.20h) la competició estatal al 
grup 2 de la Primera Divisió, con-
tra Xelska, les Moreres i Egiba, 
amb l'objectiu de sumar bones 
puntuacions i assegurar a llarg 
termini la permanència. A la pri-
mera jornada, disputada al juny, la 
Salle va aconseguir la quarta posi-
ció de la classifi cació. Diumenge 10 
(9.30h)serà el torn de l'equip B en 
aquest campionat que es disputarà 
al Centre de Tecnifi cació Esportiva 

Menys preparació i les 
lesions marquen la Lliga 
Iberdrola per a la Salle 
Dos equips del club gracienc disputen a Palma la segona jornada 
de la competició estatal de gimnàstica artística femenina

Illes Balears de Palma. Ho farà al 
grup 1 de la Tercera Divisió, davant 
Covadonga, l'Hospitalet B, Flip-
Flap i Molins de Rei.

El Gràcia Gimnàstic Club tam-
bé ha arrencat la temporada, en-

guany amb més de 400 esportistes. 
I l'AE Gràcia-UBAE ha participat 
al Trofeu Gaudí, del Club Rítmica 
Sabadell, després d'una pretempo-
rada combinant gimnàs i carrer 
per la preparació física.•

La primera jornada de la Lliga Iberdrola es va disputar al juny. Foto: RFEG
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Opinió

El ple de dimarts va ser estrany pels efectes del retroba-
ment entre els consellers (i l'absència prevista de Judith 
Calàbria per maternitat o la sobrevinguda de Yusef 

Quadura) o de la reformulació de la sala en un espai més ampli per als 
representants polítics (cosa que redueix a la mínima expressió el pati 
de butaques). Algun dirigent va dir que allò semblava el Parlament 
de Westminster... No ho era ni de bon tros, però en algun moment 
Ferran Mascarell va entrar en la picabaralla política i va faltar algú 
que cridés: "Order!!". L'exregidor i expresident i ara de nou president 
està enfadat: ell ho ha estat tot en aquest districte i ara ni rep l'agen-
da. Bé, com molts altres.

El
depen-

dent

Editorial

Què vol dir que tanca 
una església?

Ara fa cinc anys llargs, el març de 2016, la participació ciutadana 
que es va activar a través del portal Decidim per recollir aporta-
cions per al Pla d'Actuació del Districte va recollir algunes freak.

propostes com un tren bala per al barri del Coll o l'enderroc de la par-
ròquia de Santa Maria de Gràcia, darrere de Casa Fuster i a tocar de 
l'escola Patronat Domènech. Els mitjans més anticolauers s'hi van po-
sar les botes: la idea tenia 19 suports i tres comentaris favorables quan 
aquest setmanari se'n va fer el primer ressò. Santa Maria no va anar a 
terra, però es va generar un fort rebombori. Com també va haver-hi si-
dral en el mandat Fandos quan va anar a terra l'antic convent del carrer 
Encarnació on des de fa anys hi ha el Jardí del Silenci, que encara espe-
ra el seu procés de participació.

Un i altre exemple són símptomes que alguna cosa està passant amb 
la implantació de l'església a Gràcia, quan l'Ajuntament torna a obrir 
la carpeta d'expropiar parcialment Sant Josep de la Muntanya, quan 
el juny del 2017 va tancar el convent de la congregació de Cristo Rey 
a l'avinguda del Coll del Portell (i ara ja s'hi ultimen pisos de luxe) i 
quan aquesta setmana expliquem també en exclusiva però per mèrit 
de la informació inicial d'un veí que l'església dels Pares Trinitaris de 
Torrent d'en Vidalet té els dies comptats i el seu màxim responsable, 
mossèn José Ignacio Arrinda, ha explicat a aquest setmanari que s'hi 
faran misses fi ns a l'últim dia, però que un basar xinès que hi ha a la 
mateixa fi nca ja té comunicada la data de 31 de desembre com a fi nal 
del negoci.

La manca de vocacions i el canvi de costums, i la pressió immobiliària 
segurament també, tenen la clau d'aquesta evolució que encara xoca. 
Què vol dir que tanca una església? Que la religió està en retrocés, i qui 
n'entengui que aclareixi si això és bo o dolent.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

El jovent i el problema 
dels botellots 
 
Llegeixo al darrer número de l'Indepen-
dent que el grup d'ERC va proposar una 
campanya de sis mesos per acabar amb 
els botellots de les places de Gràcia, amb 
més presència policial sonòmetres on ho 
n'hi ha, més controls a la venda ambulant 
així com un nou fòrum juvenil sobre el mo-
del d'oci nocturn. Se n'ha parlat moltíssim 
d'aquest tema les darreres setmanes, so-
bretot després de les festes de Sants i de 
la Mercè i dels incidents que s'han produït 
però penso que tenim una mirada molt li-
mitada a l'hora de gestionar els confl ictes 
que passen al nostre entorn. Acabem sem-
pre debatent si cal més policia en temes de 
convivència o de confl ictes a l'espai públic 
però tinc la sensació que no anem a l'arrel 
del problema, que és molt més profund i ve 
de llarg, i que té a veure amb les desigual-
tats i el desencís i manca de futur d'una ge-
neració de joves que, defi nitivament, no 
entenem. Escoltar-los hauria de ser el pri-
mer pas. Potser el fòrum juvenil sobre el 
model d’oci nocturn sigui una bona inicia-
tiva, sempre que no es quedi en el calaix de 
les bones intencions. 

Júlia Navarro

Conxa Garcia

Aquest grup gracienc sempre està en 
plena activitat en defensa dels drets 
de les persones amb diversitat fun-

cional. JL. Trémols (La Independent) 
va parlar amb Carme Riu i Neus Mora 
sobre els nous espais de vianants de la 
ciutat i les necessitats de les persones 
amb diversitat funcional, perquè es tin-
guin en compte a l’hora de dissenyar-les. 
Demanen a l’Ajuntament que no s’hi po-
sin llambordes que impedeixin la segu-
retat de la circulació de les cadires de 
rodes, que se’ls faciliti l’aparcament, mi-
llorar l’accés a les botigues i les vies tàc-

tils per a persones cegues, i d’altres me-
sures proposades pels representants de 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
“Les nostres difi cultats de mobilitat enca-
ra són molt desconegudes per la majoria. 
I la normativa vigent sobre accessibilitat 
no es compleix i tampoc és la que nosal-
tres demanem”, diu Carme Riu. I Neus 
Mora remarca: "Els carrers i espais pú-
blics segueixen sense estar pensats per a 
nosaltres, sobretot, per a les dones, que 
per les nostres responsabilitats familiars 
ens movem molt pel nostre entorn”. Cal 
promoure una Barcelona del futur inclu-
siva i ecològica. Elles han aconseguit mi-
llores amb les seves lluites. A Gràcia l’ac-
cessibilitat és una reivindicació bàsica de 
les dones quant a l’espai públic.•

Dones no estàndards 

A Gràcia l'accessibiliat 
és una reivindicació 
bàsica de les dones 
quant a l'espai públic

Ull de 
dona

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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La 
setmana

Coneixe's

Clara Darder

Quan un jove demana ajuda, hem 
d’aturar-nos de cop i escoltar-lo al 
instant, ja que el seu futur com a 

adult en procés en depèn amb escreix. 
Quan sortim de casa hem d’estar prepa-
rats per a la vida i moltes vegades, per 
motius diversos, aquests aprenentatges 
no han estat prou fructífers. La pandè-
mia ens ha deixat molt “tocats” a tots i 
totes però a la població juvenil entre 16 i 
24 anys els ha donat un gir de 360 graus. 
Encara no sabem, ni de bon tros, quines 
seran les conseqüències. Ara només ve-
iem la punta del iceberg. A poc a poc so-
bresortiran repercussions més invisibles, 

o més subterrànies, com son les malalti-
es mentals. Aquestes actualment estan 
desbordant els equipaments sanitaris de 
la nostra ciutat. Joves desatesos, joves 
amb difi cultats socials, joves amb disca-
pacitat emocional que no saben com en 
sortir-se’n. Els suïcidis han augmentat, 
les malalties relacionades amb l’alimen-
tació quasi arriben a un 30% dels joves 
actuals; l’alcohol sembla com si baves-
sin aigua; i les drogues estan a l’ordre 
del dia. Tots aquests fets ens deixen uns 
joves més malmesos per la vida, per la 
professió futura i per unes relacions sa-
nes i saludables en el futur més proper. 

Per a totes aquestes desventures reco-
mano teràpia grupal, fent sessions amb 
altres companys de la seva edat es po-
dran conèixer millor a si mateixos per 
poder seguir endavant. Un grup terapèu-
tic els donarà més eines i recursos per 
valer-se en comunitat, per estimar-se, 
per saber qui son i que volen aconseguir. 
Adquirint instruments per a la vida, per 
a les seves relacions i per tenir mitjans 
sufi cients per seguir endavant. Per què 
hem de tenir clar que ara, ens aquest 
temps tan incerts i quan més es queixen, 
es també quan més ens necessiten.•

Les malalties vinculades 
a l’alimentació 
gairebé arriben a 
un 30% del jovent

Opinió
Opinió convidada
Josep Callejón, Grup d'Estudis Coll-Vallcarca

Respostes a una resposta (i 2)

S egona part de l'escrit fet amb motiu de la pèrdua 
d'un dels edifi cis emblemàtics del Coll-Vallcarca, 
Balet i Blay (L'Indpendent 858). L'Ajuntament 
el podria declarar Bé cultural d’interès local, 
una categoria de protecció de patrimoni cultu-

ral. Aquesta declaració la fa el ple dels Ajuntaments de 
més de 5.000 habitants i el Departament de Cultura de la 
Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg de Patrimoni cul-
tural de Catalunya. Aquesta declaració, però, s’ha de dur a 
terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administra-
tiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favo-
rable d’un tècnic en patrimoni cultural.

El tècnic en patrimoni cultural pot ser un historiador, un 
arquitecte o un arqueòleg. Pot donar-se el cas que aquest 
informe el redactin conjuntament dues d’aquestes perso-
nes. Sigui qui sigui la persona que l’ajuntament sol·liciti per 
elaborar l’informe, és necessari que sigui coneixedor del bé 
immoble que es vol declarar BCIL. Un cop l’informe tècnic 
estigui resolt, en el cas dels municipis amb més de 5.000 ha-
bitants, es transmet la documentació aportada (acord del 
Ple i informe del tècnic en patrimoni cultural) a la Delegació 
Territorial del Departament de Cultura, per tal que s’inscri-
gui al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

Des del districte asseguren que seguiran amb converses 
amb la propietat per intentar trobar un acord que pugui 
ser d’interès per a totes les parts, per exemple als baixos 
del nou edifi ci.

A quines converses es refereixen? Els propietaris no sa-
bien res del nostre projecte, llavors de què continuaran les 
converses? L’edifi ci va estar més de cinc anys buit amb uns 
cartells per llogar-lo o per vendre’l. Fins i tot els propieta-
ris van demanar a l’ajuntament si havia algun projecte que 
s’avingués amb l’edifi ci. Aquí el consistori no va dubtar-ho, 
simplement va actuar amb la seva capacitada incapacitat, 
la seva efi caç inefi càcia, la seva humil prepotència, i sobre-
tot amb una demostració de desconeixement d’un projecte 
i un patrimoni del que mai han tingut cap interès, malgrat 
la de vegades que per part del nostre grup i de moltes més 
entitats i veïns se’ls hi ha demanat.

Tot i això, pel grup de memòria del barri i altres col·lectius 
que s’han sumat a la defensa de l’immoble creuen que el dis-
tricte de Gràcia s’hi ha posat tard. No es que s’hagin posat 
tard, es que no s’han posat mai, perquè no hi ha hagut vo-
luntat política de fer res. Les explicacions d’ara son sim-
ples excuses, perquè mai reconeixeran que l’han cagat, i si 
donen qualsevol explicació es gràcies a una pressió veïnal.

Finalment, tal com es preveia, aquest edifi ci ha estat 
enderrocat. S’ha comès un atemptat a la cultura popular, 
gràcies al talibanisme d’un consistori prepotent i ignorant. 
Crec que és el moment d’acceptar que hem perdut una ve-
gada més i aquesta és la defi nitiva, tanta brega, tanta llui-
ta, remenar caixes i demés estris d’un lloc a un altre, cai-
xes amunt, caixes avall, vigilant les humitats, preparant i 
classifi cant per fer exposicions temàtiques, esporàdiques. 

Normalment quan s’accepta que s’ha perdut, és perquè 
hi ha algú que ha guanyat, en aquest cas el guanyador ha 
estat la droperia d’uns consistoris (3 legislatures) que no 
han estat a l’altura d’un barri, d’unes entitats i d’uns ve-
ïns que no mereixen una desatenció tan atesa. Acceptem 
la pèrdua de l’últim vestigi que ens quedava en el bar-
ri de Tinta i Paper, on es podria fer aquest projecte, ja no 
ens queda res. Però el que assumim la pèrdua no vol dir 
que ens heu derrotat, farem el millor Centre d’interpreta-
ció del còmic, la historieta i l’animació a Terrassa, amb la 
col·laboració de l’Associació Col·leccionista de Terrassa i 
l’Ajuntament de Terrassa.

També voldria referir-me amb tot el respecte i admira-
ció que mereix la família Marsans, propietaris de l'immo-
ble, al quals no hi tenim res que retreure’ls, tot al contrari, 
manifestar el nostre agraïment per la disposició i amabi-
litat de posar-se en contacte amb nosaltres a través de la 
seva representant, la senyora Teresa Marsans, amb la qual 
vam tenir una entrevista de més de dues hores amb una 
conversa afable i reveladora dels motius i raons de la seva 
decisió d’enderrocament i nova construcció d’una propie-
tat que només els aportava despeses. La família Marsans va 
ser amb altres famílies els promotors i fi nancers de la cons-
trucció del Viaducte de Vallcarca, i també va fer la donació 
de l’edifi ci més emblemàtic de tot el districte, conegut com 
a Can Marsans, després Los Polacos i actualment i des de fa 
més de trenta anys com Alberg de Joventut Mare de Déu de 
Montserrat, de la xarxa d’albergs XANASCAT.•

Que assumim la pèrdua no vol 
dir que ens heu derrotat; farem el 
millor centre d'interpretació del 
cómic i l'animació a Terrassa

Cedida

Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2020. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta 
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L a Federació de Famílies per la Pau i la 
Unifi cació Mundial va ser fundada a Seül 
(Corea del Sud) el 1954 amb el nom d’Asso-
ciació de l'Esperit Sant per la Unifi cació del 
Cristianisme Mundial. A partir de 1958 s'ex-

pandeix al Japó. El 1959 als EUA i des d'allí a la resta 
de món. A Barcelona hi va arribar la primera mis-
sionera des d'Alemanya el 1965. El 1975 s'expandeix 
a tots els continents, essent coneguda com Església 
de la Unifi cació. El 1998 els seus fundadors decidei-
xen canviar el nom de l'entitat pel de «Federació 
de Famílies per la Pau i la Unifi cació Mundial. 
Actualment, després de la defunció del seu espòs, el 
Pare Sun Myung Moon, l'any 2012, la Sra. Hak Ja Han, 
coneguda com la Mare de la Pau, lidera l'organització 
a nivell mundial.

L’eix central de la nostra doctrina és que Déu és 
el Pare i Mare Celestial de tota la Humanitat. Com 
que a l’origen la humanitat va perdre la seva relació 
amb Déu, Ell, que pateix per nosaltres, va dissenyar 
un pla de restauració del Seu Ideal. Però perquè 
aquest pla es realitzi, és imprescindible que nosal-
tres acomplim la nostra part de responsabilitat. La 
família és l'escola de l'Amor. Déu vol habitar a cada 
família. I així, expandint el nivell familiar de l'amor 
veritable, podrem crear un Món que serà com una 
gran família. En ell es practicaran els diversos tipus 
d'amor que s'aprenen a casa: amor paternal, fi lial, 
fraternal i conjugal.

El Principi Diví (llibre de text): Explica el signifi -
cat dels símbols de la Bíblia i el sentit de la Història 
Providencial de Déu. També estudiem altres llibres, 

com el Cheon Seong Gyeong, el Pyeong Hwa Gyeong 
(Missatges de Pau) i el Chambumo Gyeong, que recu-
llen els discursos, oracions i pensaments dels nostres 
fundadors al llarg de tota la seva vida. També es va 
publicar World Scripture (Antologia comparada de 
les Escriptures Sagrades del Món), l’any 1991.

Més recentment s’ha publicat l’autobiografi a del 
Pare Moon: Una vida consagrada a la Pau i també 
les memòries de la seva esposa Hak Ja Han: Mare de 
la Pau. A més de la Federació de Famílies per la Pau 
Mundial, que és el nucli del Moviment d'Unifi cació, 
els nostres fundadors han creat altres associacions 
amb projectes per al desenvolupament econòmic dels 
països empobrits, la interdependència, la reconcilia-
ció i la investigació.

A Corea, a la dècada dels seixanta, hi van fundar 
l’Escola dels Angelets i el seu famós grup d’infants 
The Little Angels, amb els seus balls tradicionals, que 
han estat convidats arreu.

Altres associacions fundades pel Pare Moon i la 
seva esposa són la UPF (Federació Universal per la 
Pau), la WFWPU (Federació de Dones per la Pau 
Mundial). Duen a terme multitud d'accions per la re-
solució dels confl ictes, com per exemple quan en col-
laboració amb l’Associació Interreligiosa per la Pau 
Mundial s'han celebrat esdeveniments per la Pau i 
la Reconciliació a Jerusalem, per l'amistat entre el 
Judaisme, el Cristianisme i l'Islam, i per reduir les 
tensions a la zona.

Per una informació més detallada, es pot consul-
tar la nostra pàgina web: www.unifi cacion.org i les al-
tres organitzacions fi lials.•

Opinió

Des de Gràcia Participa us donem la benvin-
guda al Replà de Gràcia, un nou projecte 
que just ha començat a caminar el passat 27 
de setembre en uns locals cedits pel Centre 
Cívic La Sedeta i amb la col•laboració d'Ag-

bar. El Replà de Gràcia és com diu el seu nom, un 
replà, un espai de trobada de veïnes, un espai de 
formació i apoderament per a dones usuàries del 
Rebost, amb l’objectiu d'acompanyar-les en el trajec-
te no sempre fàcil cap a la inserció sociolaboral. Però 
tanmateix el Replà no només és formació, i no ho és 
perquè en realitat no deixem de ser veïnes que com-
partim i ens trobem i ens reconeixem en un espai de 
vida tot relacionant-nos des de la sororitat.

El Replà ofereix formació de català, informàtica, 
d’elaboració del currículum i eines disponibles per a 
la recerca activa de feina, i formacions reglades ajus-
tades a la demanda del mercat laboral (actualment 
un curs de carnisseria i xarcuteria amb titulació) al-
hora que ajuda en el desenvolupament personal, com 
l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia, a par-
tir de tallers específi cs.

La pandèmia ens ha deixat una pobresa molt més 
feminitzada de la que ja existia prèviament, i a cap 
de nosaltres se'ns oblida que les dones en risc d’ex-
clusió social són un dels col·lectius amb més drets 
vulnerats i major dificultat a l’hora de buscar feina. 

És per això, que des del voluntariat veïnal propo-
sem aquest projecte formatiu i d’apoderament tre-
ballant i acompanyant a les alumnes durant tota la 
formació.

El Replà és un annex del Rebost Solidari, perquè 
continuem sent les voluntàries les que ho gestionem 
tot (espais, professorat, tutories i coordinació) i és 
des del voluntariat que volem ajudar a trencar barre-
res a les veïnes usuàries del Rebost que són part dels 
col·lectius vulnerats acompanyant-les practicant allò 
a voltes desdibuixat: bon veïnatge.

Ja ho sabeu, des d'avui ens podeu trobar també al 
Replà de Gràcia. Us hi esperem!•

Opinió convidada
Mireia Molina i Paula Serra, coordinadores de El Replà de Gràcia

El Replà, trencant barreres 
entre col·lectius vulnerats

La pandèmia ens ha deixat una 
pobresa molt més feminitzada 
de la que ja existia prèviament, 
i a cap de nosaltres se'ns oblida 
que les dones en risc d'exclusió 
social són un dels col·lectius 
amb més drets vulnerats i major 
difi cultat a l'hora de buscar feina

Opinió convidada
Federació de Famílies per la Pau i la Unifi cació Mundial 

La família, escola de l'Amor

Cedida

A més de la Federació de 
Famílies per la Pau Mundial, 
que és el nucli del Moviment 
d'Unifi cació, els nostres 
fundadors han creat altres 
associacions amb projectes 
per al desenvolupament 
econòmic dels països empobrits, 
la interdependència, la 
reconciliació i la investigació
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Exposicions
Fins al 13 d’octubre
El mil·lenni del Cultura/s, 2002-2021. Una 
exposició sobre aquest suplement de La 
Vanguardia, amb motiu de la publica-
ció del número 1000. Comissariada per 
Sergio Vila-Sanjuán i Julià Guillamon, 
s’exposa una àmplia mostra de portades, 
pàgines i imatges del suplement, i s’expli-
ca la seva trajectòria i les seves línies d’in-
terpretació, creació i anàlisi cultural. 
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22)

Del 14 d'octubre al 14 de gener
Fuster. L'abstracció i la represa de la 
pintura. Felícia Fuster reprèn la pintu-
ra en la dècada dels anys setanta explo-
rant les bases d’una abstracció pictòri-
ca de naturalesa expressionista que des 
de llavors aniria avançant, recorrent per 
l’Abstracció lírica fi ns a arribar al caràc-
ter còsmic de la seva obra més compro-
mesa, Plurivisions: Pintura en moviment. 
El conjunt de l'exposició està compost 
per 14 quadres distribuïts per la sala de 
la Fundació Felícia Fuster amb la inten-
ció que el públic pugui endinsar-se en els 
diferents estudis sobre formes, colors i 
composicions pictòriques que va realitzar 
l’artista provant de trobar el seu particu-
lar llenguatge visual.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)

Fins al 28 d'octubre
Clara, concreta i concisa. Exposició de di-
buixos abstractes de Clara Fernandez.
Clara ha fet aquests dibuixos a través de 
l’ordinador i la lupa de Windows, ja que té 
una discapacitat visual severa de naixe-
ment. És una apassionada de l'art, pinta 
des dels 6 anys, i té una gran força de vo-
luntat per activar la seva vena creativa. 
Aquesta mostra va nèixer al Centre Cívic 
Font de la Guatlla a l'octubre de 2018. Li 
agrada explicar el procés d'execució dels 
seus dibuixos i les tècniques que utilitza.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 d'octubre
Exposició 13 Rue del Percebe: 60 anys 
de rialles. La mítica creació del mestre 
Ibáñez, fa 60 anys que va veure la llum. 
El centre del Coll vol retre homenatge a 
una de les sèries del còmic del nostre país, 
més reconegudes i divertides de tots els 
temps i publicada a les revistes de l’edito-
rial Bruguera. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-
ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Exposició Castellets i titelles. Centrada 
en els titellaires que mantenen el tradicio-
nal Castellet, com element del joc escènic. 

Grups històrics Titelles Anglès, Titelles 
Vergés i Titelles Babi, hi seran represen-
tats junt a altres grups de més recent for-
mació. Conjuntament amb l‘exposició es 
farà una retrospectiva sobre el món dels 
titelles des de principis de segle passat 
fi ns ara i hi haurà una taula rodona, xer-
rades i projeccions d’audiovisuals, amb la 
participació de destacats artistes, histori-
adors i periodistes.
La Violeta (Maspons, 6)

Actes
Divendres 8 d’octubre
Teatre: El hombre de hojalata, represen-
tació de l'obra de Xavi Morató, a càrrec de 
la companyia Bakastei Teatre.
CC la Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Cicle de cinema africà: Carta campesina 
(1976. Senegal). De Safi  Faye.
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 19h

5è Barcelona Fantasy Film Fest: El cinema 
i els extraterrestres (xerrada) + Invasion 
of the body Snatchers (projecció). Cal re-
serva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.40 i 20.20h

Teatre i música: Todo es amor.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Teatre: Luskañ Cie porta a l'espai una 
mostra del procés de creació del seu nou 
espectacle Disheñvel. Taquilla inversa. Cal 
reserva pròpia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20.30h

Dissabte 9 d'octubre
Contes a la mà. A càrrec de Susagna Navó. 
Narració de contes per els més menuts, 
una estona per parlar dels llibres en famí-
lia. Edat recomanada: de 2 a 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 12 h 

Concert: Ramiro Pinheiro Trio presenta 
Apenas Uma Mulher.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Concert: Ailá.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

LEM 2021: Núria Andorrà (Bellpuig). 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30 h

Dimecres 13 d'octubre
Sac de rondalles. Conte La xica xica xicor-
rina del xic xic de cal Xicarró, la Rosa. 
A càrrec de Carles Alcoy. O com s’ho fa la 
gent petita per ser gran i fer-se gran, ron-
dalles de créixer! A partir de 4 anys. Cal 
inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30 h 

Gràcia Riu: Espectacle d'històries curtes i 
còmiques de la Mitologia Grega. A càrrec 
d'Arnau Vilardebó
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 18.30 h

Taverna del CAT: Hilari Alonso i Xavi 
Rota.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20.30 h

Dijous 14 d'octubre
Xerrada sobre moda sostenible i social a 
càrrec de Back to Eco, i les experiències 
d'ABD, Diomcoop i Creadoness. 
Inscripció a www.voluntaris.cat, de 10h a 
11.15 h

Taller: eines per estimular el sentit de 
l'humor. Es treballarà l’humor com a eina 
bàsica per gestionar el nostre dia a dia. 
Riure més per a viure millor. A càrrec 
d’Angelita Balcazar.
CC el Coll La Bruguera (Aldea, 15), de 
16.30 a 18h, també dijous 21

Cicle de salut i benestar: una visió ho-
lística de la salut. Nutrició. A càrrec de 
Nicolau Roig.
Can Carol (Cambrils, 24-26), a les 18.30h

Xerrada: Alimentació sostenible, mengem 
amb sentits. L’activitat consisteix en una 
breu presentació del projecte Mengem 
amb sentits i una sessió dinàmica en la 
que s’introduirà a les persones assistents 
a l’alimentació saludable i sostenible de 
forma divertida i lúdica.
CC el Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30h

Vespre d’humor amb l’humorista Toni 
Cano. Espectacle d’humor per a adults.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h

Entitats

Divendres 8 d'octubre
Presentació del llibre Difon la idea! 
Memòria gràfi ca de l'Esquerra 
Independentista Adhesius 1969-2019. 
Amb Martí Puig, coautor del llibre.
Ateneu La Torna (Goya, 18), a les 19.30h

Presentació del llibre En un principal de 
la Rambla. Amb la seva autora Tona Pous 
Vilalta. Hi haurà l'actuació del cantautor 
Josep Tero.
El Jardi del Silenci (Encarnació, 62), a les 
19.30h

Cinefòrum Dones cineastes: El viaje de 
Nisha (2017), d'Iram Haq.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32), a 
les 20.30h

Dissabte 9 d'octubre
Concert de jazz: Biel Ballester Trio.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Dimecres 13 d'octubre
Els ocells que ens envolten. Sessió on 
descobrir els ocells de Barcelona i els 
que s'observen amb més freqüència al 
Bosc Turull. Activitat emmarcada en el 
Dia Mundial dels Ocells. A càrrec de SEO 
BirdLife, Depana i XVAC. Cal inscripció 
prèvia.
Aula Bosc Turull (Pg. Turull, 2), a les 18h

 

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Amb el suport de

SÉS i 'Liberar as arterias', 
essència gallega al CAT
La cantautora corunyesa SÉS presenta aquest divendres al CAT el seu setè 
treball discogràfi c Liberar as arterias, amb temes propis on mostra l'evolució 
del seu so particular que la va consagrar. L’estil de SÉS mescla dosis exactes 
d’ingredients per aconseguir un resultat genuï: rock’n’roll, tradició oral gallega 
i certa cadència de la cançó d’autor llatinoamericana amb actitud punk. 
El disc manté i potencia el seu discurs, en el qual recorre Amèrica 
de nord a sud fi ltrat per la seva ànima de cantareira. 

Divendres 8 d'octubre al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h 

Recomanem

Cedida
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'L'abstracció i 
la represa de la 
pintura', mostra 
de l'Any Fuster

Coincidint amb el 
centenari del naixement 
de Felícia Fuster, la 
Fundació Felícia Fuster 
(Camps i Fabrés, 11)
mostra una selecció 
d'obres que repassen la 
seva represa de la pintura 
durant la dècada dels anys 
setanta. És llavors quan es 
va iniciar en l'abstracció 
que la duria a trobar el 
seu singular llenguatge 
pictòric. La inauguració 
de l'exposició -disponible 
fi ns al 14 de gener- tindrà 
lloc el proper dijous 14 
d'octubre a les 19 h.

El Barcelona 
Districte Cultural, 
a Gràcia amb 
quatre espectacles
La desena edició del 
festival Barcelona Districte 
Cultural aterra a la ciutat 
amb 236 funcions; a 
Gràcia s'han programat 
quatre esdeveniments 
al centre cívic El Coll i al 
Centre cívic la Sedeta. A 
l'equipament del Coll es 
podrà veure l'obra 'Tal 
com soc' (22/10), i els 
concerts del duet format 
per Isabel Vinardell & 
Isabelle Laudenbach 
(19/11), Aura (27/11) i Lali 
BeGood (16/12); els dos 
darrers també passaran 
pel centre de Camp d'en 
Grassot, a més d'altres 
propostes familiars. 

Cedida

El nou projecte de 
Microteatre aposta per 
la formació teatral i la 
creació de comunitat
La sala ultima les obres de la nova seu a Virreina i engega 
activitat a mig gas mentre espera la llicència com a centre d'art

Silvia Manzanera

Microteatre BCN no ha 
pogut complir els ter-
minis que s'havia mar-
cat amb el trasllat del 
carrer Bailèn abans 

de l'estiu, i la nova etapa a la pla-
ça Virreina comença amb retard. 
Tot i això, els responsables d'aquest 
projecte teatral nascut el 2015 han 
volgut aixecar la persiana -no a ple 
rendiment, però-, a l'espera de la 
llicència defi nitiva que els perme-
ti portar a terme totes les activi-
tats amb més aforament i posar en 
marxa el bar. Així, el dia 18 de se-
tembre van obrir portes amb un ta-
ller creat per poder fi nançar aques-

0 a 3 anys", afegeix Ribera. I se-
guint amb la mirada posada en el 
públic infantil, Microteatre prepa-
ra per d'aquí a dues setmanes una 
programació amb dos espectacles 
familiars: Somni, estrenat a l'espai 
de Bailèn, i Appassionata, una peça 
de Ferran Vilajosana adaptada per 
a públic infantil i que Ribera con-
sidera "una joia". 

Una altra de les potes del projec-
te és la creació de comunitat, per 
això s'ofereix el carnet microLO-
VER i altres iniciatives que busquen 
fi delitzar el públic. "Tenim moltes 
propostes que volem tirar enda-
vant els propers mesos, però so-
bretot volem agrair el suport de la 
gent que ens ha recolzat tot aquest 
temps", clou Ribera.•

La nova seu de Microteatre, a tocar de l'espai del Cal Tip. Foto: À.G.P.

"L'espai actual 
ens obre moltes 
possibilitats de 
cara a les famílies", 
diu la directora

Un carnet pels amants del 
'micro'. Microteatre BCN ha 
posat en marxa una campanya de 
fi delització amb l'arrencada de la 
nova etapa al carrer Or, després 
de sis anys a Bailèn. Per formar 
part de la comunitat 'micro' 
es paguen cinc euros (un cop 
a la vida), i això en dona accés 
a les informacions de totes les 
activitats i a diferents descomptes. 
És el carnet microLOVER, i una 
manera de recolzar el projecte.

ta nova etapa. "Amb el permís que 
tenim ara mateix podem oferir un 
format més de formació, per això 
hem plantejat la peça Amazonas 
com un taller, que inclou una vi-
sita a tot l'espai, amb un màxim 
de deu persones", explica Libertad 
Ribera, responsable del projec-
te. Aquesta activitat, anomenada 

'Save microteatre', es fa els diven-
dres, dissabtes i diumenges amb 4 
passis diaris i el preu és de 12 eu-
ros per persona. L'objectiu: que la 
gent recuperi l'hàbit d'anar a veu-
re microteatre i que l'espai forma 
part del circuit cultural i d'oci de la 
Vila, un fet que, pels responsables, 
facilitaria la nova ubicació. 

El projecte de la seu actual de 
Microteatre BCN -encara ultimant 
les obres que deixaria un espai 
amb tres sales pels espectacles i 
una quarta si la situació sanitària 
millora en el futur- farà una forta 
aposta per la formació i la progra-
mació infantil. "L'espai de Bailèn 
no ens ho permetia però ara se'ns 
obren moltes possibilitats de cara 
a les famílies que tenen infants de 

BCN Fantasy Film Fest, que s'es-
tén a diferents espais del districte 
i proposa activitats sobre com el 
setè art ha respost a la pregunta de 
si hi ha vida més enllà del planeta 
terra, tindrà una jornada central el 
16 d'octubre a la biblioteca Jaume 
Fuster. L'equipament de Lesseps 
acollirà la inauguració i confe-
rència "25 anys d'OZZYPIUNTUR, 
com fer curtmetratges i no morir 
en l'intent", a càrrec del director 
de cinema Jordi Romero (17h). 
També tindrà lloc el lliurament de 

Extraterrestres, al 5è BCN Fantasy Film Fest 
El cartell inclou conferències i projeccions de fi lms i curts a La Fontana, la Jaume Fuster i el centre del Coll

S.M.

E l món dels extraterrestres 
centra enguany la cinque-
na edició del festival de 
cine de fantasia, ciència 
fi cció i terror de Barcelona 

que va arrencar la setmana pas-
sada a la Fontana i que segueix 
aquest divendres al mateix espai 
amb una conferència i la projec-
ció del fi lm La invasión de los ladro-
nes de cuerpos (1956). El cartell del 

premis del festival de curts en les 
seves quatre categories (terror, sci-
fi , fantasia i animació), així com la 
projecció dels curtmetratges guar-
donats (18h).

I per últim, el dissabte 6 de no-
vembre el festival clourà aquesta 
cinquena edició amb 'La nit més 
curta' al centre cívic el Coll - La 
Bruguera, en el marc d'un altre 
clàssic, el cicle Coll Fantasy'21, 
amb la projecció dels millors curt-
metratges a concurs presentat pel 
col·lectiu Zô3 (17h).•Cartell del festival de l'edició d'enguany. Foto: Cedida
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• D'Artacan y los tres mosqueper-

ros. 15.50.
• Sin tiempo para morir. 17.45 i 

21.00.
• Free Guy. Ds i dg, 18.50.
• Chavalas. Dv, dl, dm, dc i dj, 

18.50. Dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Respect. 16.00 i 21.15.
• Benedetta. 16.05, 18.45 i 21.30.
•¿Quién es quién? 15.50.
• Cry Macho. 17.50, 19.55 i 22.05.
• Dune. 18.30. 16.00. Dv, 16.00. Dg, 

21.10. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 21.00.
• Mediterráneo. 16.00 i 21.40. Dg, 

18.50. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 18.30.
• Maixabel. 19.00 i 21.30. Dv, 19.00 i 

21.30. 16.00.

• Sin tiempo para morir. Dv, 16.00 i 
19.30. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.00 
i 19.30.

• El bebé jefazo: negocios de fami-
lia. Ds i dg, 16.00.

• La patrulla canina: la película. 
Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.15.

• Shang-Chi y la leyenda de los 
diez anillos. Ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 20.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Bon dia món. Ds, 16.00.
• Chavalas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16.00. Dj, 20.00.
• Mediterráneo. Dv i ds, 17.45, 

20.00 i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 
17.45, 20.00. Dj, 17.00 i 22.00.

• Els olchis. Dg, 16.00.
• Tsunami (Casa Asia). Ds, 20.00.
• Benedetta. Dv, dl, dm, dc i dj, 

16.00 i 20.30. De dv a dj, 18.15.
• Bella y el circ màgic. Ds i dg, 

16.00.
• Maixabel. Dv, 16.00 i 18.00. Ds, 

18.00 i 22.00. Dg, 18.00 i 20.00. 
Dl, dm i dc, 16.00, 18.00 i 20.00. 
Dj, 22.00. 

• Malmkrog. Dv, 20.00. Dj, 20.30.
• Cosi fan tutte (òpera en diferit 

des de Festival Salzburgo). Dj, 
16.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Dune. 11.30, 16.00, 19.00 i 21.50.
• Sin tiempo para morir. 11.30, 

16.00, 18.50, 20.30 i 21.50.
• Respect. 17.50 i 21.45.
• Claret. 16.00.
• Adiós, idiotas. Ds i dg, 20.00. Dv 

i dj, 16.00.
• El médico de Budapest. 17.45.
• Chavalas. 20.00.
• Shang-Chi y la leyenda de los 

Diez Anillos. Ds i dg, 21.45. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 22.10.

• Preparativos para estar juntos 
un periodo de tiempo desconoci-
do. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.

• Con quién viajas. Dv, dl, dc i dj, 
18.15.

• Otra ronda. Dv i dl, 20.00.
• La Passió segons Pep Amores. Dl, 

dm i dc, 16.00.
• Mediterráneo. Ds, dl, dm i dj, 

11.30. 
• Maixabel. Dv, ds, dg, dl i dc, 

11.30.
• Medjugorje, la película. Dv, dl, dc 

i dj, 11.30.
• Van Gogh de los campos de trigo 

bajo cielos nublados. Dm, 11.30, 
18.15 i 20.05.

• Cosi fan tutte. Salzburgo. Dg i 
dc, 11.30.

• Jane Eyre. Dj, 11.30 i 20.00.
• El extraño viaje. Dm, 11.30.
• D'Artacán y los tres 

Mosqueperros. Ds i dg, 11.30 i 

18.15. Ds i dg, 16.00.
• La Patrulla Canina: La película. 

Ds i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La Passió segons Pep Amores. Ds 

i dg, 16.00. Dv i dj, 20.30.
• Medjugorje, la película. Ds i dg, 

17.45. Dv i dj, 16.00 i 18.05. Dl, 
dm i dc, 16.00 i 18.25.

• Otra ronda. Ds i dg, 20.10.
• Nomadland. Ds i dg, 22.20. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 22.30. Ds, dg, dl, dm i 
dc, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. Dv i 
dj, 16.00, 18.25, 20.30 i 22.30.

• Maixabel. 16.00, 18.10 i 22.00. 
20.20.

• Cry Macho. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.30. Dm, 
16.00, 18.00 i 22.30.

• Adiós, idiotas. Dl, dm i dc, 20.50.
• El extraño viaje. Dm, 20.00.

'Benedetta', santa 
entremaliadura

Joan Millaret Valls

Després de passar per la Secció Ofi cial del Festival 
de Cannes i per la secció Perles del Festival de Sant 
Sebastià arriba a les nostres cartelleres Benedetta, 

de Paul Verhoeven. La darrera cinta del cineasta holan-
dès arriba precedida per l’escàndol i l’atreviment que 
ha aixecat aquest melodrama lèsbic d’època ambien-
tat en un monestir a Pèscia, a la Itàlia del segle XVII 
però que no passa d’entremaliadura monàstica picant. 
Inspirada en un cas real recreat literàriament per 
Judith C. Brown a Sœur Benedetta, entre sainte et lesbien-
ne’, Verhoeven ens mostra en el pròleg com Benedetta, 
una nena pietosa amb propietats estranyes, entra en 
un convent italià. Però la història pròpiament dita ar-
ranca quan la novícia (Virginie Efi ra) veu trasbalsada la 
seva vida religiosa per l’arribada d’una jove pastora que 
busca refugi al convent, Bartolomea (Daphné Patakia). 
Bartolomea desvetlla la lascívia sexual de Benedetta 
mentre la protagonista es dedica a fantasiejar amb 
Crist en un amor diví ple de carnalitat. 

A Benedetta tenim a Charlotte Rampling fent de 
mare superiora Sor Felicita, fi nalment defenestrada 
per una cobdiciosa Benedetta amb debilitat pel marti-
ri. En terç fi nal apareix Lambert Wilson com a nunci 
papal que és destinat al convent italià per esbrinar la 
veritat o el frau dels estigmes de Benedetta i casti-
gar les seves possibles relacions pecaminoses just en 
el moment que la pesta negra arriba a les portes de 
la ciutat. El convent es converteix en l’epicentre d’un 
putiferi fet de fantasies i visions místiques delirants, 
de tortura i estigmes, de plaer i desig, ingredients que 
conformen l’univers més fetitxista de Verhoeven. Un 
cineasta que no està per romanços i que no s’ha can-
sat mai de reivindicar un cinema de la incorrecció, fet 
sense prejudicis de cap mena. 

Un fi lm que s’està enlairant als altars de la gosadia 
i la transgressió però que no passa d’apetitosa broma 
monàstica i a la qual l’hi escauria una mica d’auto-
consciència paròdica perquè acabés de funcionar mi-
llor ja que alguns moments son ridículs. Una santa 
beneiteria de violència i sexe que no pot fer oblidar, la 
visceral immundícia pestífera d’un altre fi lm medieval 
de Verhoeven, Los señores del acero’ (1985).•

crítica de 
cinemaentrevista

Núria Andorrà: "Les 
noies necessiten models"

La percussionista i improvisadora estrena al LEM el seu 
nou projecte 'Nu.A', dissabte 9 d'octubre a la Sedeta

Silvia Manzanera

Està considerada com una 
de les millors improvi-
sadores del circuit euro-
peu; guardons no li falten. 
Després de dues actua-

cions al LEM, la percussionista 
Núria Andorrà presenta el seu dar-
rer treball anomenat Nu.A, un es-
pectacle amb molta història perso-
nal que dedica a la seva àvia.

Com defi niries la teva música?
Diuen que els músics no ens hem 
de posar etiquetes, però és un 
exercici que intento fer: la meva 
és una música de percussió i hi 
poso fi ltres electrònics per treba-
llar la sonoritat. En defi nitiva pro-
poso un viatge sonor en estructu-
res obertes on el so viatja i omple 
o buida l'espai, depèn. 

Vens d'una formació clàssica. D'on 
ve aquest interès per la improvi-
sació i experimentació?
Volia aproximar-me a la creació, a 
l'origen de la música, per intentar 
entendre-la. Vaig acabar el màster 
i va sortir la típica pregunta del "i 
ara què". Per a mi va ser tirar cap 
al punt de la creació, i amb la im-
provisació tirava cap en dins, no 
cap enfora. 

El camí per aconseguir un lloc en 
aquesta escena és més difícil? 
Els anys d'estudi i formació que he 
dedicat m'han servit per arribar 
on ara, son la motxilla que m'ha 
permès que ara em dediqui a això.

Calen més festivals com el LEM?
Encara hem de fer més treball pel 
que fa al risc de les músiques que 
van més enllà del mainstream, que 

no són ni millors ni pitjors, però 
les músiques experimentals neces-
siten el recolzament de les institu-
cions. A Europa ja ho tenen, a més 
d'una xarxa de col·laboradors i vo-
luntaris més gran que aquí. És un 
treball comú amb els músics. 

La presència de les dones al LEM 
cada vegada és més gran. Creus 
que ara hi ha més visibilitat? 
Hi ha més visibilitat potser per-
què ens atrevim més; també hi 
ha hagut una política de recolza-
ment institucional que ha permès 
aquest avenç. Dones percussionis-
tes, per exemple, gairebé no n'hi 

ha. La clau són els referents, que 
les noies tinguin models, i recol-
zar-les és molt important.

Com serà el concert de la Sedeta?
Presento Nu.A, el nom són les me-
ves inicials i com em sento artísti-
cament. Faig servir elements quoti-
dians: pedres, símbol de la terra; la 
ceràmica, per la idea de ser emmot-
llats i alhora voler sortir de la ho-
mogeneïtzació; i esquelles del meu 
avi que era pastor i que simbolit-
zen els bons guiadors. L'espectacle 
li dedico a la meva àvia. Hem de ser 
conscients com a dones d'on venim 
i fer-ne una revisió.•

Actuació de Núria Andorrà al LEM 2017. Foto: Ernest Abentin
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Vine a conèixer la primera 
casa de Gaudí!

Reserva les teves entrades a www.casavicens.org

Del 8 al 12 d’octubre, aprofita el 25% de descompte en la compra d’entrades a 
la Casa Vicens amb el codi PILAR25.  


