
L'afluència al Park Güell cau un 
82% i fins als 600.000 visitants 
pels efectes de la pandèmia 
La Memòria de Governança xifra en un 41,7% les actuacions acabades del 
Pla Estratègic 2018-2022 i en un 37,7% les que estan pendents d'activar

Operaris posant a punt palmeres i altra vegetació al Park Güell, a tocar de la Plaça de la Natura, fa uns dies. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

Albert Balanzà

L 'estrany Any de la Pandèmia amb què es coneixe-
rà el 2020 ja té xifres estadístiques que refl ecteixen 
el sotrac social que va signifi car per als moviments 
quotidians de les persones en un espai emblemàtic 
no només de Gràcia o de la ciutat sinó de referència 

internacional. La Memòria de Governança Park Güell 2020, 
que s'acaba de publicar, constata de manera contundent 
una caiguda del 82% de l'afl uència de visitants, anterior-
ment comptats per milions i des del 2013 amb accessos re-
gulats de pagament, i unes xifres absolutes que l'any pas-
sat no van arribar ni als 600.000 visitants, concretament 
593.206, amb tres mesos sense dades pel tancament obli-
gat entre el 14 de març i el 20 de maig. L'any 2019 havien 
estat 3.153.973 visitants. El document també detalla l'estat 
de les 199 propostes del Pla Estratègic 2018-2022, amb un 
41'7% acabades i un 37,7% pendents d'activar, sobretot en 
mobilitat i qualitat dels límits. Pàgina 3
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Albert Balanzà

X avier Oller (Barcelona, 
1960) és un activista lli-
bertari de primera hora, 
des que es va enrolar a 
l'Assemblea de la Sedeta 

als anys 70 per evitar que l'antiga 
fàbrica fossin pisos fi ns a la revifa-
lla última de l'Ateneu Llibertari del 
carrer Alzina, etapa per ell ja aca-
bada, punt i seguit. Ara publica un 
llibre a mig camí entre el balanç 
d'una lluita global i la vida quoti-
diana a peu de carrer. El volum 
Nosaltres no vàrem pactar (Aldarull, 
2021) té un tractament original, far-
cit de dades, de la presència lliber-
tària -poc explicada i sovint amaga-
da- a les lluites veïnals. El presenta 
dissabte 16 a l'Obaga (12h).

Que t'ha empès a fer el llibre?
Tenia la sensació des dels 17-18 anys 
que havíem perdut una batalla a la 
Transició. Encara arrosseguem 
aquella derrota, i això es veu fi ns 
i tot l'1 d'octubre. Ho tenia tot dins 
de la meva motxilla, i em fa mal des 
que no s'hagi jutjat Billy el Niño fi ns 
que Vicenç López, un amic del bar-
ri, el torturessin i ningú hagi pagat.

Potser el valor és aquesta micro-
història que pretén el llibre? Es 
desconeix que els anarcos lluità-
veu per semàfors a Grassot.
Grassot estava ple de fàbriques, 
que als 70 ja s'havien anat traslla-
dant però hi havia el confl icte so-
bre què se'n feia. Als anys 30-40 era 
la zona més obrera de Gràcia, amb 
cooperatives com L'Espigoladora, 
amb més socis que La Lleialtat.

Xavier Oller: "El fi l 
llibertari local dels 70 
es manté viu fi ns ara"
L'activista, vinculat a l'Assemblea de la Sedeta i fi ns fa poc 
a l'Ateneu Llibertari, publica 'Nosaltres no vàrem pactar'

hi ha gent que atorga als anarquis-
tes lluites com els semàfors del car-
rer Indústria, i és cert. També se'ns 
atorga la Sedeta, i no és així: hi ha 
els sedetos que sols no haguessin 
pogut, i hi érem els joves, que vam 
estructurar l'Assemblea. De cert 
cansament sí que va entrar a sac el 
PSUC prosoviètic i alguns radicals 
nostres van refredar l'entesa. Allò 
va ser Troia, i marxem.

Aneu a l'Ateneu Llibertari. Com 
creus que ha perviscut la marca?
L'Ateneu havia de ser un casino de 
barri, una alternativa a les AAVV. 
Evoluciona més en el sentit d'es-
glésia, de defi nició ideològica, i ve 
el moviment okupa, que li apor-
ta bàsicament estètica i identitat. 
Espanten els veïns, tot i que va sor-
tir la insubmissió i altres valors.

I ve el 15-M...
Sí, va ser com reviure el 1977. Una 
assemblea oberta. I vam recuperar 
l'Ateneu del carrer Alzina. Jo l'he 
deixat ara, perquè no ens hem vist 
refl ectits en l'evolució del projecte. 
Però no renunciem a aquest anar-
quisme que és capaç de barrejar-
se amb altra gent contra l'ampli-
ació de l'aeroport o altres temes. 
Aquest fi l social i autònom de 1977 
segueix estant viu i encara té coses 
a dir al barri.

El llibre ha costat que es publiqués.
Hi ha editorials més comercials 
que l'havien de publicar, però van 
posar traves perquè feia sortir 
Martín Villa, i alguna altra perquè 
criticava la violència anarquista. 
Això prova també com de vigent 
és encara la Transició.•

Xavier Oller, moments després de l'entrevista. Foto: A. B.

Breus

Badia: "S'ha de 
trobar l'encaix 
perquè Tres Lliris 
pugui seguir" 

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va afi rmar aquest 
dijous al consell de barri 
de Vila que és "optimista" 
a l'hora d'enllestir 
les negociacions amb 
l'assemblea gestora del 
Casal Tres Lliris, malgrat 
que ja s'ha acabat des 
de fa tres setmanes el 
contracte de cessió. "S'ha 
de trobar l'encaix perquè 
Tres Lliris pugui seguir 
tenint el seu espai", va 
apuntar. El regidor va 
explicar que la cessió d'ús 
de quatre anys permetia 
una prórroga, que és el 
que s'està valorant, però 
que ara "estem encallats" 
en la regulació de 
l'activitat.

Òmnium i grups 
de Vallcarca, junts 
en accions pel 
català i pel barri
Òmnium Gràcia i entitats 
com l'Aula Ambiental 
Turull, el grup ECOS 
i Voltes Cooperativa 
estrenaran el 30 d'octubre 
la (Re)Volta Vallcarca, 
inclosa en el programa 
Tàndem Català de 
promoció de la llengua, 
que consisteix en una 
passejada pels espais 
de lluita ai organització 
veïnal que han canviat la 
morfologia del barri. 

Cedida

Qui eren els 'sedetos?
Al voltant de la Sedeta, encara ac-
tiva en una part, hi havia veïns que 
van anar a protestar a l'AV Sagrada 
Família pels sorolls de la fàbrica i 
no els fan cas. Es comencen a reu-
nir en un pis. Són gent apartidista. I 
aquí ens vam afegir la gent jove, al-
guns néts de cooperativistes, i vam 
muntar l'Assemblea de la Sedeta.

S'està explicant bé el 'boom' de 
l'anarquisme als anys 70?
S'ha mitifi cat, per exemple, els ate-
neus. S'agafen locals destartalats 
i obren després de la crisi del mo-
viment i enmig d'una certa catar-
si (el míting de Montjuïc, la con-
tracultura, les jornades del Park 
Güell) però ve el cas Joglars i el 

muntatge de l'Scala. No té prou 
força per consolidar-se. Ara, una 
cosa és l'anarquisme i una altra el 
que fan les persones que es troben. 

Ets crític amb la violència.
No dic que s'hagi de posar l'altra 
galta perquè a la Sedeta van tom-
bar murs a cop de mall. Dic que 
quan més defugim la violència, 
millor, perquè als llibertaris ens 
porta al gueto. El fet llibertari es 
basa en xarxes de solidaritat i en 
el suport mutu.

Hi ha un punt de vehemència con-
tra la història ofi cial de l'esquerra. 
Encara és així?
No, però l'esquerra ha de replante-
jar el discurs. Al llibre explico com 

substitució de Luis Calonge arran 
d'una crisi a nivell local i ha anat 
assumint responsabilitats internes 
a Ciutadans fi ns al punt d'assumir 
Relacions Institucionals al comitè 
de Ciutadans a Barcelona.

A.B.

C iutadans, amb un únic re-
presentant al consell mu-
nicipal, tornarà a viure 
canvis -menys tumultu-
osos- com els que es van 

registrar en el mandat passat per 
la petició de dimissió que ha fet 
per motius laborals Jordi Bea. El 
conseller i portaveu del grup mu-
nicipal, en conversa amb aquest 
setmanari, ha argumentat que el 
canvi té a veure amb un projecte 
"incompatible" vinculat al seu sec-
tor -màrqueting per a empreses de 
l'àmbit del bricolatge- que l'obliga-
rà a viatjar sovint.

Bea, que ha estat durant tres 
anys un dels consellers més actius 
en temes de Vallcarca, va entrar al 
consell de Gràcia el març de 2018 en 

"Deixo tots els càrrecs", ha 
apuntat Bea, limitant ara per ara 
la decisió a qualsevol desvincula-
ció amb el partit a nivell de mili-
tància. La setmana passada va ser 
el seu últim ple a Gràcia.•

El conseller de C's, Jordi Bea, a l'extrem esquerre de la taula, al ple Foto: A.B.

Plega Jordi Bea, 
conseller de 
C's, per motius 
laborals 
L'únic representant del partit taronja 
tanca una etapa de tres anys
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El Passeig de les Palmeres, amb uns quants esportistes. Foto: A.B.

L'afl uència al Park 
Güell cau un 82% i fi ns 
als 600.000 visitants en 
l'any de la pandèmia
La memòria 2020 registra la sacsejada amb mesos com 
novembre i desembre que han passat de 200.000 a 10.000 

Albert Balanzà

Temps era temps, l'any que 
ve -el 2022- farà deu anys 
que el Park Güell sembla-
va morir d'èxit amb unes 
estadístiques que apunta-

ven una afl uència de 9 milions de 
persones, amb xifres de 1.200 vi-
sitants entrant pels accessos cada 
quart d'hora (puntes fregant els 
30.000 usuaris al dia en cap de 
setmana). En una època encara 
sense accés regulat -activat l'oc-
tubre de 2013-, la xifra va sortir 
a partir d'una enquesta feta du-
rant sis dies de juliol amb 462 en-
questes directes i 2.351 enquestes 
indirectes. 

Els anys posteriors, ja amb la 
zona monumental de pagament 
i amb els usuaris (abassegadora-
ment turistes) demanant algu-
na cosa més que mitja horeta de 
Gaudí i sortir corrents per com-
pletar el dia a la Sagrada Família 
i al Museu del Barça, els números 
es van moure a partir dels 2,6 mi-
lions del 2014 com a primer any 
complet i van anar remuntant 
poc a poc fi ns a superar els tres 
milions el 2017 i situar-se en els 
3.153.973 visitants l'any 2019. 

Però va arribar la pandèmia, 
amb una prèvia dolorosa pel tem-
poral Glòria, que va fer tancar el 
recinte tres dies i que va registrar 
una dotzena d'arbres caiguts, dos 

dels quals centenaris al Pòrtic de 
la Bugadera. I el pitjor havia d'ar-
ribar: el 14 de març es tancava el 
Park Güell fi ns al 20 de maig; tres 
mesos sense dades significati-
ves que van generar una imatge 
insòlita: un recinte més frondós 
i amb més ocells, sobretot co-
loms i cotorres (vegeu-ne fotos a 
L'Independent núm. 798)

La Memòria de Governança 
Park Güell 2020, que s'acaba de 
publicar, constata amb núme-
ros aquella realitat intuïda tant 
en aquell sotrac com en la resta 
d'un any atípic: hi ha hagut una 
caiguda del 82% de l'afl uència de 
visitants i unes xifres absolutes 
que no van arribar ni als 600.000 
visitants, concretament 593.206. 

Si fi ns al 2019 els mesos fl uixos 
de fred superaven els 200.000 vi-
sitants (de novembre a febrer) i la 
resta de l'any tot girava al voltant 
dels 300.000, la realitat del 2020 
ha estat ben diferent: comptant 
que el gener i febrer sí que van ser 
mesos normals amb 200.000 visi-
tants mensuals i que no hi ha re-
compte per a abril, maig i juny, la 
recuperació des de l'estiu ha tin-
gut puntes ridícules de 43.572 vi-
sitants al juliol (322.549 l'any an-
terior) i 37.270 a l'agost (316.985 el 
2019). Com a casos paradigmàtics 
hi ha els mesos de novembre amb 
9.190 visitants (204.250 l'any an-
terior) i de desembre amb 11.725 
(173.519 el 2019).•

El Pla Estratègic, a mig gas 
a un any del tancament. El 
document també detalla l'estat 
de les 199 propostes previstes 
de fer entre 2018 i 2022, amb 
un 41,7% d'accions enllestides, 
sobretot relacionades amb 
l'increment de l'ús social i cultural, 
i un 37,7% pendents d'activar, 
sobretot vinculades a mobilitat i 
qualitat dels límits del recinte. 

sis grups han fet una crida als ve-
ïns per coordinar-se i han fi xat un 
espai informatiu continu al pas-
satge Frígola 27, a l'espai 2Estones. 

En nom dels col·lectius No al 
Passatge Frígola, Joanic, Protegim 
L'Interior d'Illa (Astúries/Àngel), 
Verntallat, Maignon i grup de re-
muntes, un dels portaveus, Josep 
Maria Artigal, ha apuntat que "en-
cara hi som a temps". "O ens ajun-
tem o no ens escoltaran", ha dit, 
alhora que ha demanat a l'oposi-
ció que se sumin als veïns. 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha contestat amb certa vehemèn-

Set grups de veïns es coordinen per l'MPGM
Frígola, Terol, Verntallat, Maignon, Joanic, Protegim L'Interior d'Illa i grup de remuntes fan una crida als afectats

A. B.

La modificació del Pla Ge-
neral, consegüent al salt en 
la protecció arquitectònica 
i del verd que ha emergit de 
la renovacio del nou catàleg 

de patrimoni de Gràcia, ha remo-
bilitzat després de l'estiu els col-
lectius que ja es van començar a 
organitzar sobretot arran de la pu-
blicació a través d'aquest setma-
nari del calendari d'expropiacions 
i d'afectacions que es mantenen i 
aquest dijous al consell de la Vila 

cia la crida a coordinar més afec-
tats perquè, al seu parer, "es poden 
introduir noves desafectacions" 
però, si no s'aprova aquest MPGM, 
"multiplicarem per quatre els afec-
tats aplegats en aquesta sala".

Badia, tal com ha fet en anteri-
ors reunions, ha posat èmfasi en 
les desafectacions ja aconseguides 
en una modifi cació del Pla General 
que se centrava en el patrimoni i 
no en afectacions "que ja hi eren". 
"Podeu marejar la perdiu però el 
primer govern que ha fet més de-
safectacions és aquest", ha apuntat 
fi nalment.•Pancartes al Passatge Frígola, on es reuniran els afectats. Foto: A.G.P.

Breus

El pla Cuidem de 
neteja actua al 
voltant del mercat 
de la Llibertat

La brigada de neteja 
municipal del programa 
CuidemBCN s'ha desplegat 
aquest dimecres a l'entorn 
del mercat de la Llibertat, 
inclòs la Riera de Sant 
Miquel i la plaça Gal.la 
Placídia, en una etapa 
de les 350 actuacions 
previstes fi ns al 2023. 
L'actuació, similar a altres 
programes ja executats 
en anteriors mandats, 
se centra en la neteja a 
fons amb aigua a pressió, 
eliminació de pintades, 
retirada de males herbes 
o, si s'escau, control de 
plagues. Al març entrarà 
en vigor el nou contracte 
de neteja municipal. 

Foto: À.G.P.

Gràcia Solidària 
torna a exposar 
les imatges del 
concurs de 2020
Les imatges del concurs 
de fotografi a de Gràcia 
Solidària tornen a exhibir-
se en una nova exposició 
a Lluïsos després de 
la primera mostra al 
Districte de la passada 
primavera, quan es van 
concedir els premis del 
novè concurs, i amb 
fotografi es impactants 
com la guanyadora, Diffa, 
un refugi al Sahel, amb 
joves refugiats carregant 
bestiar al sud del Níger. 
L'exposició estarà oberta 
fi ns al 30 d'octubre.
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A. B.

L'espectacular anunci de 
transformació del gran sím-
bol del moviment okupa, la 
Kasa de la Muntanya, en pi-
sos socials, un novembre de 

2018, amb el primer pas que va su-
posar l'aprovació de la proposta en 
comissió de govern i amb el segon 
que va suposar l'informe favora-
ble al ple del març de 2019 , queda 
lluny de realitzar-se tres anys des-
prés perquè l'Ajuntament encara 
no és ni el propietari dels terrenys 
de la família Güell.

Així ho ha afi rmat el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, en l'últim con-
sell de barri de la Salut a pregun-
tes dels veïns, quan ha explicat que 
la proposta de reforma per ubicar-
hi 12 habitatges dotacionals dins 
dels murs de la fi nca no ha passat 
encara de la fase de planejament. 
"No hi ha projecte perquè encara 

no forma part de l'Ajuntament; en 
algun moment haurem de veure si 
podem arribar a un acord amb la 
família Güell, i jo crec que avan-
çarà però són processos lents", va 
argumentar Badia.

La proposta de Kasa de la Mun-
tanya es va emmarcar el novem-
bre de 2018 en un paquet de nous 
habitatgs dotacionals, juntament 
amb altres operacions a la place-
ta Manuel Torrente (9 habitatges) 

La transformació de Kasa de 
la Muntanya en pisos socials 
s'encalla: tres anys i cap acord 
El regidor de Gràcia, Eloi Badia, diu al consell de barri de la Salut que no s'ha passat de 
la fase de planejament i que "no hi ha projecte perquè encara no és de l'Ajuntament"

i a la Sedeta, si bé en aquest últim 
cas no hi va haver negociació pos-
sible amb l'oposició. En el Pla d'In-
versions Municipals del 2019 fi ns 
i tot l'Ajuntament va fer una re-
serva d'1.774.000 milions d'euros 
amb vistes a una possible operació 
d'expropiació amb la família Güell 
i també es va publicar que hi havia 
acord aquell any a Nació Digital ci-
tant fonts municipals.

En aquest debat, l’únic pro-
nunciament ofi cial dels inquilins 
de la Kasa, que segueix fent acti-
vitats com el Cabaret Antirrepre 
d'aquest dissabte 16, es remunta 
al desembre de 2018 quan en un 
comunicat l’assemblea va valorar 
que en els plans urbanístics de la 
ciutat la Kasa de la Muntanya hi 
hagués una consideració “dota-
cional” en lloc de de “seguretat” 
i va advertir que la Kasa “va ser, 
és i serà vivenda social”. El casalot 
complirà aquest novembre 32 anys 
com a espai okupat.•

La Kasa de la Muntanya, de pujada cap al Park Güell. Foto: A. G. P.

Breus

Vuit grups entre 
37, a la plaça del 
Nord a la fi nal 
del Desconnecta 
La mostra Desconnecta 
de grups musicals arriba 
aquest dissabte 16 a la 
fi nal amb l'atorgament 
de mencions NN Jove al 
grup jove, RR Forta al 
grup femení, Ç trencada 
de cançó a la cançó en 
català i Menció del Públic. 
Hi participaran des de 
les 15 a 20.30 h a la plaça 
del Nord vuit bandes de 
les 37 totals que s'hi han 
apuntat enguany.

L'Orfeò Gracienc 
estrena a Virreina 
la nova etapa amb 
tots els cors
L’Orfeó Gracienc, amb 
els cantaires i músics, 
sortiran aquest dissabte 
16 (12h) a la plaça de 
la Virreina amb una 
performance musical 
amb tots els cors de 
la casa fent un tast de 
música coral.

OCTUBRE-DESEMBRE 2021

#BcnDCultural

Entrada gratuïta
Reserva prèvia a districtecultural.barcelona
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L'assemblea ha 
reprès l'activitat 
anunciant el retorn 
a les mobilitzacions 
el 7 de novembre

A.B.

Torna l'esplendor a l'ermita de la Salut, lloc i origen 
del barri, un cop ha culminat aquests dies l'aixe-
cament de la nova torre que replica l'antic cam-

panar d'espadanya que hi havia adossat anys enrere a 
Can Morera. Aquest era el compromís entre l'Arque-
bisbat, la promotora immobiliària dels nous pisos i 
l'Ajuntament el 2013 per aprovar la transformació de 

l'espai, i a falta d'alguns 
detalls previstos (una 
garlanda de terracota 
amb la inscripció 1864-
1948, balustres i gerros 
al mur d'Escorial) els 
veïns ja poden tornar a 
reconèixer el que havia 
estat punt de trobada 
encara per Festa Major 
fi ns a principis del nou 
segle. La represa és un 
fet tenint en compte que 
ja s'ha designat també 

un nou mossèn, que no és cap altre que el ja responsa-
ble de la parròquia de Sant Miquel dels Sants del car-
rer Escorial, Bruno Bérchez. Bérchez mateix, en con-
versa amb L'Independent, ha assegurat que l'activitat 
a l'ermita només està pendent d'una certa endreça a 
l'interior i el trasllat de la marededéu des de l'església-
parròquia a pocs metres de l'ermita.•

L'ermita de la 
Salut ja llueix el 
nou campanar
La represa de l'activitat només 
està pendent d'endreçar l'interior 
i recuperar de nou la marededéu

Anna Casals

Salvem L'Alzina prepara 
un tercer aniversari 
reivindicatiu a les casetes 
que faci avançar el rescat
L'assemblea denuncia en un comunicat adreçat a entitats i veïns el 
"control" de l'Ajuntament, "prometent coses que no pot complir" 

Albert Balanzà

Ja han passat quasi tres anys 
d'aquells dies de novembre 
que el veïnat més immediat 
a les casetes d'Encarnació 
va reaccionar in extremis a 

la destrucció de la façana d'habi-
tatges de planta i pis, enretirada 
de la vorera, amb jardinet i detalls 
modernistes, que s'ha convertit en 
símbol de l'última gran lluita veï-
nal de Gràcia. Ja han passat tres 
anys on la conclusió més evident és 
que les màquines ja no hi són, que 
l'acord entre Ajuntament i família 
Campalans ha aturat el projecte de 
28 pisos i 42 places d'aparcament 
i també que una part d'aquella 
destrucció no s'ha pogut esmenar 
(pins escapçats i façanes en clar 
deteriorament). Una porta instal-
lada al lateral de Manrique de Lara 
és l'única novetat del passat estiu i 
els terminis apuntats pel consistori 

Aspecte de certa degradació a les casetes d'Encarnació, on des de l'abril hi ha pendeent l'activació d'un jardí. Foto: A.G.P.

per cedir als veïns el jardí provisio-
nal -primera previsió, passat abril- 
han passat a millor vida.

En aquest context cruent, l'as-
semblea Salvem L'Alzina ha tor-
nat a l'activitat aquesta setmana 
anunciant el retorn a les mobilit-
zacions el pròxim 7 de novembre, 
coincidint exactament amb el ter-
cer aniversari d'aquell esclat soci-
al. "Tres anys durant els quals les 
victòries veïnals han estat moltes, 
però un cop l'Ajuntament ha pres 
el control de la situació, prome-
tent coses que no pot complir, la 

situació del jardí i de les casetes 
és penosa i la dilació amb què el 
Districte deixa de prendre decisi-
ons ha portat l'espai a uns nivells 
de degradació inacceptables", diu 
la plataforma en un comunicat.

El nou document és una crida 
a les entitats i veïnat a la màxima 
participació en aquesta represa, 
que es farà en format d'àgora ober-
ta sota l'alzina bicentenària que hi 
ha a la part posterior a les casetes, 
i que ha esdevingut el punt de tro-
bada de tots aquests anys. "Podreu 
explicar com us imagineu el futur 
d'aquest espai, a més d'exposar 
aquells aspectes que creieu que 
cal reivindicar del barri", apunten. 

La voluntat de l'acte del 7 de no-
vembre, tal com s'exposa al text, 
també és recuperar la mobilització 
perquè el jardí s'obri al més avi-
at possible i alhora subratllar que 
l'autogestió és "molt més àgil, viva 
i creativa que la burrocràcia admi-
nistrativa, lenta i insensible".•

L'Arquebisbat 
designa mossèn 
Bruno, de 
Sant Miquel 
dels Sants, per 
reactivar l'espai
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'Protocol Festiu de 
la Vila de Gràcia' 
L'última edició del Protocol Festiu de la Vila de Gràcia, on apareixen tots els seus elements de la cultura 
popular, pretén ser una eina perquè tothom que hi tingui interès pugui conèixer-ne l'essència. El llibre, 
que ha estat regal institucional de la Festa Major d'enguany, mostra les principals cares de la festa a 
través d'una selecció de fotografi es impactants que no oblida els nous elements festius com ara l'Àliga.

Introducció
El fet festiu a Gràcia ve del segle XVII, tot i 
que es popularitza al segle XIX, quan asso-
leix el que avui es pot de denominar com a 
"cultura popular". A Gràcia, com a vila his-
tòrica, centenars de persones en formen 
part i dediquen hores, energia i esforç a 
mantenir tradicions, tant les antigues com 
les noves. Les diferents entitats relliguen les 
veïnes i els veïns en un projecte comú: la vi-
vència ancestral de les tradicions, però no 
opas unes tradicions estàtiques i inamovi-
bles, sinó unes tradicions que estan al servei 
de cada persona qaue les viu, perquè cadas-
cú viu la tradició i viu la festa a la seva ma-
nera. Això si, amb un exi comú: la festa es 
viu al carrer, que és l'espai públic que com-
parteixen veïnes i veïns, i que és on totes les 
diferències s'esvaneixen mentre es balla al 
sol dels timbals, es recullen caramels, s'es-
colten les gralles, s'esquiven les guspires de 
foc o s'admiren els balls de gegants quan 
surten a la plaça, entre altres propostes 
d'un extensíssim programa tradicional que 
es reviu cada any.

Gràcia té festes de tota mena: de foc, de 
bastoners, de castellers, de trabucaires, de 
geganters..., amb un imaginari festiu que in-
clou elements de tota mena: l'Àliga, gegants, 
dracs, bèsties de foc... i propostes de cultura 
popular, que van des de les festes més tradi-
cionals i que se celebren arreu del territori: 
Carnaval, aplecs de sardana, correfocs, cer-
caviles, Carteres Reials..., fi ns a d'altres de 
més pròpies i característiques de la vila de 
Gràcia: guarniments de la Festa Major, Sant 
Medir, els Foguerons, Sant Joan, la Revolta 
de les Quintes... Una famnília festiva i unes 
expressions festives que no paren de créi-
xer, perquè neixen noves celebracions, no-
ves entitats, o es dissenyen nous elements 
de l'imaginari festiu, alhora que les tradici-
ons evolucionen amb les persones que com-
parteixen carrers i palces cada dia, tot l'any. 
Les tradicions, doncs, viuen en les persones 
i creixen amb les persones que, amb tena-
citat, voluntat i passió, les mantenen a fl or 
de pell, les persones que traslladen la pasió 
als més petits i a les veïnes i veïins, a les per-
sones que visiten el barri, i també a les que 
s'ho miren de lluny. 

La cultura popular de Gràcia és un ens 
viu, en constant evolució, que es mou, que 
creix i que s'adapta als nous gustos i a les 
noves propostes de les persones que viuen 
-de fa poc o de fa molt temps- a la vila. És 
cultura viva que recull els canvis de la soci-
etat mitjançant les tradicions, que amplia 
l'imaginari festiu i que modifi ca el calenda-
ri de celebracions i d'esdeveniments, uns 
canvis que es regulen mitjançant el Protocol 
Festiu, que marca els ets i uts de cada festa. 
La cultura popular és, doncs, un eix verte-
brador de la societat, que neix a cada carrer 
i creix a cada plaça, i, per extensió, a la ciu-
tat, com un arbre que té les arrels en les vi-
vències de cada persona que viu a Gràcia, o 
que hi passa, que hi fondeja una temporada 
o que s'hi queda tota la vida, unes arrels que 
creixen a cada casa i que d'allà surten als 

carrers, on es fan fortes i, fi nalment, x'ex-
pandeixen pel territori. 

El primer Protocol Festiu de Gràcia es va 
aprovar en el Plenari del Districte el 23 de 
gener de 2007. Uns quants anys més tard, 
el 14 de març de 2011, se'n va aprovar la pri-
mera revisió, després que s'hagués treba-
llat durant molts mesos en la Comissió de 
Seguiment del Protocol Festiu de Gràcia, i, 
així, s'establiren les bases de la cultura po-
pular a la vila de Gràcia pel que fa a les fes-
tes, a les fi gures festives i als grups i colles 
de cultura popular.

Un document que ha servit des d'alesho-
res, primer, per protegir les diferents festes 
que se celebren i, segon, per establir l'es-
tructura que s'ha de seguir en els actes de 
cultura popular, tant pel que fa al calendari 
tradicional festiu gracienc com ple que fa als 
recorreguts, a l'ordre que s'ha de respectar 
a les cercaviles, a les colles de cultura popu-
lar, a les fi gures, etcètera, i, a més, també ha 
permès regular la incorporació de nous ele-
ments festius. 

Després d'uns quants anys de funciona-
ment, entitats i Districte van creure conve-
nient de fer una altra revisió del Protocol 
Festiu, per tal d'adequar-lo a la realitat actual. 
Així, a partir del març de 2017, la Comissió de 
Seguiment del Protocol Festiu de Gràcia, amb 
el suport dels tècnics de la Direcció de Serveis 
a les Persones, va revisar a fons el contingut 
del Protocol, de manera que coordinà i im-
pulsà el projecte, a més de treballar-ne a fons 
cada apartat i cada element. La Comissió con-
vocà cinc sessions de treball, durant les quals 
es tractaren els temes principoals que calia 
esmenar i es debaté cada qüestió fi ns que 
s'arribà a un consens.

D'aquestes sessions de debat i treball 
sorgiren una seixantena d'esmenes que 
afectaren els tres eixos en què s'articula el 
Protocol Festiu i entre les quals destauen les 
següents:

1. Incloure en l'apartat de "Festes" el re-
coneixement de la Festa de l'Home dels 
Nassos.

2. Incorporar a l'apartat "imatgeria fes-
tiva" el reconeixement d ela fi gura de 
l'Atzeries de La Vella de Gràcia, de la 
nova parella de gegants Pau i Llibertat, 
del Pepitu Campanar Nou, de l'Home 
dels Nassos i de l'Àliga de Gràcia.

3. Recollir a l'apartat "Grups i colles de 
cultura popular" el reconeixement de 
noves seccions de les colles de cultura 
popular i la creació de l'Associació l'Àli-
ga de Gràcia.

Finalment, en la sessió de 19 de març de 
2018, la Comissió de Seguiment del Protocol 
Festiu de Gràcia va aprovar el text defi nitiu, 
que va ser ractifi cat pel Plenari del Districte 
el 3 de maig de 2018.

Així com la cultura popular és un fet ver-
tebrador que sol ultrapassar els límits terri-
torials, el fet festiu i el seu imaginari solen 
interessar més enllà de les persones que en 
són protagonistes. Per aquestes raons, el fet 
festiu de Gràcia quedar recollit en aquestes 
pàgines, amb la voluntat que tothom que hi 
tingui interès pugui conèixer-ne l'essència.

A la imatge superior, encesa del fogueró, l'any 2019. Abaix, colla del 
Cay, any 2019, Sant Medir. Fotografies: Josep M. Contel



L’Independent de Gràcia
15 d'octubre de 2021

8 Esports
Breus

Sisè lloc per al 
CE La Salle a la 
Lliga Iberdrola 
de gimnàstica

L'equip de Primera Divisió 
del CE La Salle Gràcia va 
acabar en sisena posició 
de vuit conjunts a la 
segona jornada de la Lliga 
Iberdrola de gimnàstica 
artística femenina. El 
combinat format per sis 
gimnastes va aconseguir 
una puntuació de 172,232, 
per darrere del CG 
Terrassa, amb 176,700 
punts. L'Egiba va ser el 
guanyador d'aquesta 
prova amb una puntuació 
de 194,667. A la Tercera 
Divisió, la Salle B va 
obtenir el vuitè lloc de deu 
equips participants. La 
fi nal serà del 10 al 12/12.

L'Europa 
femení busca la 
sisena victòria 
consecutiva
Després de golejar el Sant 
Lluís menorquí a domicili 
(0-5), l'Europa femení 
buscarà dissabte 16 al Nou 
Sardenya (19.15h) davant 
el Casablanca la sisena 
victòria consecutiva, 
liderant la lliga i com a 
equip màxim golejador (22 
gols). L'Europa masculí 
visitarà Eivissa (17/10, 12h) 
per enfronar-se a la Penya 
Esportiva Santa Eulària, 
després d'empatar a casa 
amb el Terrassa (1-1).

Cedida

El 13 de gener, la data emblemàtica. 
El Grup Excursionista Mai Enrera, 
precursor del CEG, va néixer el 1922 de 
la mà de Josep Buch i Parera, Agustí 
Sobrevia i Jaume Martorell. L'entitat, 
amb una forta vocació cultural, 
"intentava salvar les imposicions de la 
dictadura militar de Primer de Rivera" a 
Gràcia, segons explica el dossier dedicat 
al centenari del club, que arrencarà 
amb una festa de presentació.

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb l'empenta per l'or-
ganització de la traves-
sa Matagalls-Montserrat 
d'enguany, el Club Excur-
sionista de Gràcia (CEG) 

centra bona part del treball 
d'aquest últim trimestre en perfi -
lar el gruix d'activitats del cente-
nari, que començaran ofi cialment 
el 13 de gener, data de fundació de 
l'entitat. "La cursa ens ha tornat 
a posar en solfa com a club", ad-
met Jose Lloret, president del CEG. 
En aquest seguit d'actes, cada sec-
ció de l'entitat prepara una acció 
"a l'alçada de l'esdeveniment", co-
menta Lloret.

D'aquesta manera, la secció de 
Muntanya, creada el 1940, propo-
sa cent ascensions a cims i el Grup 
Especial d'Escalada (GEDE), fun-
dat el 1941, vol organitzar cent vies 
d'escalada el 2022. La idea plante-
jada per la secció de Senders és re-
alitzar la Matagalls-Montserrat en 
sis etapes. 

Però un dels pilars d'aquesta 
commemoració és la reforma in-
terior de la seu social del club, si-
tuada al passatge Mulet 4, ja en 
territori de Sarrià-Sant Gervasi. 
Precisament el president del CEG 
ha reclamat un "compromís" dels 
dos districtes perquè es dugui a 
terme aquest projecte. Lloret as-
segura que hi ha "bona disposi-
ció" institucional, però detecta una 

El CEG vol reformar l'interior de l'edifi ci social, al passatge Mulet. Foto: À.G.P.

El Club Excursionista 
perfi la els actes dels 100 
anys amb la reforma de 
la seu com a reclamació
L'entitat exigeix un "compromís" dels districtes de Gràcia i 
Sarrià-Sant Gervasi per iniciar la renovació de l'edifi ci el 2022

"ralentització" en la calendari. El 
CEG té la intenció d'iniciar obres 
el 2022, amb una data encara per 
determinar subjecta als ritmes ad-
ministratius. 

L'objectiu de l'entitat de mun-
tanya passa per actualitzar els 205 
m2 de l'edifi ci, distribuïts entre la 
planta baixa, on es treurien els es-
pais petits tancats, el primer pis, 
amb la renovació de la sala d'actes, 
i les golfes, amb l'enderroc del fals 
sostre. "Una entitat que serà cente-
nària com la nostra necessita tenir 
una seu digna i del segle XXI", re-
clama Lloret.

El procés va arrencar el març 
passat i els darrers passos s'han 
centrat a perfi lar els detalls de la 
reforma, després de triar al juny 
el projecte guanyador presentat 
per Gerard Puig Freixas i Gontzal 
Núñez, amb el títol de Versàtil. De 
la proposta, que ja va ser traslla-
dada als districtes, el club destaca 
"el plantejament obert i lleuger de 
l'escala que permet una vista aèria 
de la planta baixa del club, des dels 
replans de l'escala".• 

"Necessitem una 
seu digna i del 
segle XXI", demana 
el president del 
CEG, Jose Lloret

assegura el nou tècnic a la banque-
ta del Claret, Eugenio Gómez, que 
ha entrat aquest curs després de 
l'etapa de Jaime Zúñiga. Gómez 
destaca el treball de la plantilla i 
la tasca realitzada en la prepara-
ció física. En aquest inici de lliga 
es mostra optimista amb el propò-
sit de l'equip per aquesta tempora-
da: la classifi cació entre els quatre 
primers del subgrup 1A per des-
prés disputar la lligueta d'ascens 
a Segona Catalana. 

Al davant tenen rivals potents 
com Horta, que lidera la classifi -

L'Hoquei Claret lluita per l'ascens 
El nou entrenador del primer equip masculí, Eugenio Gómez, vol millorar la part ofensiva

À.G.P.

Mi l lorar el  vessant 
ofensiu per tenir més 
efectivitat de cara a 
porteria. Aquest és 
l'objectiu immediat 

del primer equip del HC Claret, 
que ja ha encetat la tercera tem-
porada a la Tercera Catalana mas-
culina d'hoquei patins amb un ba-
lanç d'una derrota contra La Salle 
Bonanova (3-2) i un empat davant 
el Barberà B (2-2). "Ens falta el gol", 

cació, el mateix Barberà B, amb 
qui van acabar amb bones sensa-
cions, i Martinenc, contra qui ju-
garan aquest diumenge 17 a casa 
(17.45h). El conjunt gracienc s'ha 
reforçat amb Bernat Sort i Arnau 
Font, del ja desaparegut Barcino 
d'hoquei patins, i compta amb ju-
gadors destacats de la casa com 
el capità Bruno Moliner. El tècnic 
Eugenio Gómez destaca la feina de 
l'equip júnior i la incorporació al 
segon semestre de Jofre, que per 
estudis és a Bèlgica amb una beca 
universitària Erasmus.•L'equip de l'Hoquei Claret. Foto: Cedida

Arrenquen les 
competicions 
per als equips 
de l'ACIDH
Els equips esportius de 
l'ACIDH, Bàsquet Lluïsos-
acidH, Handbol Claret-
acidH i Europa-acidH, 
comencen les lligues 
aquest cap de setmana. En 
el cas del futbol adaptat, 
amb més de 50 esportistes, 
sis conjunts disputaran 
aquesta temporada 
les competicions de 
la Federació Catalana 
d'Esports per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual (ACELL).
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FUTBOL
Segona RFEF (Gr. 3)
Jornada 6
CE Europa 1 - 1 FC Terrassa
Classifi cació
1. CD Terol .............14 punts.
14. CE Europa .........5 punts.
Jornada 7
SCR Penya Esportiva - CE 
Europa (17/10, 12h)

Primera Est. fem. (Gr. 3)
Jornada 5
Sant Lluís 0 - 5 Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........15 punts.
Jornada 6
CE Europa - Stadium 
Casablanca (16/10, 19:15)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Jornada 3
Vedruna 53 - 52 Claret
Lluïsos 63 - 67 IPSI
Classifi cació
5. Vedruna Gràcia ....2 G 1 P.
7. Bàsquet Lluïsos ....1 G 2 P.
10. UE Claret .............1 G 2 P.
Jornada 4
CB Ciutat Vella - Vedruna 
Gràcia (17/10, 17.45h)
Escolapis Sarrià - Bàsquet 
Lluïsos (19/10, 22h) 

Copa Cat. fem. (Gr. 1)
Jornada 3
SaFa Claror 55 - 41 Terrassa
Classifi cació
1. Manresa CBF ....... 3 G 0 P.
9. SaFa Claror ...........1 G 2 P.
Jornada 4
CB Granollers 1 - Bàsquet 
SaFa Claror (16/10, 17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.
Jornada 2
Catalunya 2 - 12 Atlètic 
Barceloneta 
Classifi cació
1. CN Terrassa ....... 6 punts.

11. CN Catalunya ... 0 punts.
Jornada 3
CN Sabadell - CN Catalunya 
(16/10, 12.45h) 

Divisió d'Honor fem.
Jornada 2
CN Catalunya - CN Mataró 
(16/10, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr. 1)
Jornada 2
Gràcia 2 - 3 Jesús-Maria
Classifi cació
1. AE Les Corts....... 6 punts.
6. Gràcia FS ............ 3 punts.
Jornada 3
Gràcia FS - AECS 
L'Hospitalet (16/10, 16.30h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana 
masculina (Gr. 1A) 
Jornada 2
Salle Bonanova 3 - 2 Claret
Classifi cació
1. UE Horta ............ 9 punts.
7. CH Claret ...............1 punt.
Jornada 3
CH Claret - FC Martinenc 
(17/10, 17:45h)

ESCACS
Torneigs Magistrals 
50 anys Tres Peons
Ronda 2 (Mestre Int.)
Panelo (MI) 0,5 - 0,5 
Valenzuela (MI); 
Jiménez (MF) - Castillo 
(MF): ajornada; Benedetti 
(MI) 1 - 0 Muñoz (GM); 
Ootes (MI) 1-0 Expósito 
(MF); Aranda - Martin 
(MC): ajornada

Ronda 2 (Mestre Cat.)
Pla 0 - 1 Catarineu; Vargas 0 
- 1 Fortuny; Gisbert 0,5 - 0,5 
Pérez; Castillo 0,5-0,5 Brusi 
(MC); Parramon - Prats 
(MC): 1-0

Resultatsel repor

Del grupet d'amics a la 
competició en videojocs
Nascut a la Vila l'estiu de l'any passat, l'equip Dragons Gaming 

ja disputa la Quarta Divisió amater de League of Legends

À. Gutiérrez Pascual

Aquesta història de pas-
sió pels jocs electrò-
nics comença l'estiu 
de l'any passat amb 
"un grupet d'amics" a 

qui els agradava el gaming. És 
l'expressió que fa servir Albert 
Pecha (Gràcia, 2002), responsa-
ble de l'entitat Dragons Gaming 
i un dels impulsors d'aquesta 
iniciativa. D'aquest cercle reduït 
d'amistats han passat aquest se-
tembre a disputar per primera 
vegada la Quarta Divisió amater 
del videojoc League of Legends, 
una competició que s'allargarà 
fi ns al novembre. El conjunt gra-
cienc, format per set integrants 
(cinc titulars i dos suplents), 
competeix de manera presencial 
cada diumenge (17h). 

Dragons Gaming també s'ha 
llançat a competir de manera 
no professional al joc electrò-
nic Fornite, amb un parell d'in-
tegrants. Pecha, veí del carrer 
Legalitat, reconeix que ha estat 
difícil fer el salt: "La complicació 
és buscar jugadors, torneigs i lli-
gues, i trobar patrocinadors". Tot 
i les difi cultats, el club ha aconse-
guit un patrocinador, la botiga de 
jocs retro World Viceous, al car-
rer Vallfogona, que llueix a les sa-
marretes dissenyades per Pecha 
mateix. "Has de tenir una estruc-

tura, unes pautes perquè vagin 
bé les coses", explica Pecha. El se-
güent pas? Aventurar-se en els es-
ports electrònics, com ara l'NBA 
2K o el FIFA 22.

 
El camí obert per l'Europa eS-
ports. El futbol i el bàsquet en 
versió videojoc són la base de la 
secció del club escapulat Europa 
eSports, fundada fa només tres 
anys. Entre les fi tes més recents 
hi ha el campionat europeu de 
Tercera Divisió Nord de la Virtual 
Pro Gaming (VPO) a l'agost, des-
prés d'assolir el curs passat la lli-
ga de Quarta Divisió de la Virtual 

Football Organization (VFO) i l'as-
cens a Tercera. Darrere del pro-
jecte, amb 43 jugadors, hi ha Àlex 
Beltran, Beltry. "Les condicions de 
la partida determinen el joc", co-
menta Beltry, que per enguany es 
marca l'ascens a Segona, una ca-
tegoria professional.

L'esport de la cistella electrò-
nic, que durant el confi nament 
va tenir èxit a clubs com CB Coll, 
Lluïsos i Claret amb la Lliga de 
Bàsquet Virtual, ha començat 
a caminar aquest setembre. El 
propòsit de l'Europa eSports en 
aquesta primera etapa és "passar-
s'ho bé i crear continguts".•

L'equip de Dragons Gaming al League of Legends, en acció. Foto: Cedida
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administracio@independent.cat

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.
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L'adéu de Jordi Bea com a conseller de Ciutadans a Gràcia ha 
superat les expectatives de reconeixement que es pressu-
posen -cap ni una- en el complex i sovint sectari món de les 

capelletes polítiques i no ha parat de recollir elogis en els últims dies. 
Bea, exmilitant del PSUC i en els últims tres anys conseller taronja, se'n 
va per motius laborals (i afi rmant que "de moment" segueix de mili-
tant), però s'endú una motxilla plena d'aplaudiments per l'elegància 
en les formes i per treballar-se sobretot el barri de Vallcarca. Per xar-
xes o al consell de barri no s'han aturat les intervencions en positiu de 
consellers de Junts o del PDeCat, i de portaveus veïnals declaradament 
independentistes com Josep Maria Artigal (Protegim L'Illa).  

El
depen-

dent

Editorial

De la fantasia dels 9 milions als 
600.000 visitants al Park Güell

L'any de la pandèmia no servirà com a base comparativa de res per la 
sotragada social que va fer saltar pels aires tots els costums de mo-
bilitat tant obligada com de lleure però sí que quedarà per a la his-

tòria una foto fi xa certament irreal però que va succeir. Aquesta és la 
sensació que li queda al periodista que llegeix aquests dies la Memòria 
de Governança Park Güell 2020, on en un parell de pàgines centrals s'hi 
detalla l'evolució del nombre de visitants amb una xifra total que no ar-
riba als 600.000 usuaris, més de la meitat dels quals es van acumular 
entre gener i febrer, quan encara no havia esclatat la crisi sanitària. A 
les barres de cada mes, les distàncies comparatives són esborronadores, 
sobretot en els mesos de novembre i desembre, en què dels 200.000 visi-
tants del 2019 s'ha passat a uns 10.000. 

Sí, algú dirà que també hi ha tres mesos on no hi ha dades compta-
bilitzades i que des del 20 de maig, quan va tornar a obrir-se l'espai, 
els canvis d'horaris per a col·lectius diversos fan difícil la comparació, 
i que encara aquesta comparació és més complexa desde l'1 de juliol, 
quan es va ampliar la zona regulada a tot el recinte. Però els números 
canten i l'absència general de turistes també, almenys en aquell 2020.

Aquests 600.000 usuaris -no hi arriba- que es van registrar l'any de 
la pandèmia són un bon exemple de fantasia irreal, com els 9 mili-
ons que s'han anat publicitant com a dada monstruosa corresponent 
a l'any 2012, quan des de l'Ajuntament s'apretava per regular l'accés i 
fer-lo de pagament, cosa que va arribar l'octubre de 2013. Almenys els 
600.000 estan ben comptats, perquè els 9 milions van sortir d'una en-
questa extrapolada que només la Plataforma Defensem el Park Güell 
es va atrevir a denunciar. "Van ser tres matins i tres tardes, sis mo-
ments", diu avui un dels aleshores veïns revoltats. Concretament van 
ser 462 enquestes "directes" i 2.351 enquestes "indirectes" del 17 al 22 
de juliol, amb dades que ja eren bones per parlar de 30.000 persones 
en cap de setmana. I així va néixer el mite dels 9 milions.
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Cartes al director

El nou curs escolar 
 

Sembla ser que la lluita contra la covid-19 
avança, almenys pel que fa al ritme de va-
cunació i al canvi de restriccions, que s’han 
reduït considerablement, malgrat que ens 
queda la mascareta com a record visible 
d’aquest desastre social i econòmic. Fa tot 
just un any que obríem el curs debatent 
com havien de tornar els nostres fi lls i fi -
lles a les escoles. Hi havia molta incertesa 
i desinformació però considero, almenys 
pel que fa a l’escola pública que és el que 
més em toca, que tant el professorat com 
l’alumnat van ser tot un exemple per-
què vam poder superar el caos i les pors 
de l’inici de curs, per poder seguir amb les 
classes malgrat totes les difi cultats, que 
van ser nombroses: la mascareta tot el dia, 
fi nestres obertes tot el dia amb fred i calor, 
grups bombolles, limitació de les activitats 
fora de l’escola, i un llarg etcètera. Aquest 
curs ha arrencat sense tants entrebancs, 
almenys en els temes que tenen a veure 
amb la situació sanitària, i podem centrar-
nos, per fi , en altres temes que ens preo-
cupen a les famílies, esperem un curs on 
el confi nament, les proves d’antígens i les 
classes online no ens col·lapsin, i tornem a 
centrar-nos en la millora de l'educació dels 
infants, dels equipaments, dels entorns es-
colars, de la implicació i la participació de 
les famílies i molts altres fronts que tenim 
oberts i potser havíem descuidat.
 
Elisabet Bufort

Conxa Garcia

Al Diario.es vam llegir una entrevis-
ta de Marta Borraz i Ana Requena, i 
amb Viginia Murialdo, antropòloga i 

activista de El parto es nuestro, un dels col-
lectius de referència a tot l’estat, que és 
un espai de recolzament on poder parlar 
entre dones i, també, d’assessorament. 
“Totes pensaven que només els havia pas-
sat a elles i no sabien per què”. Era la sen-
sació que tenia el petit grup de dones que 
fa ja 20 anys va posar en marxa una llista 
de correu electrònic per parlar d’expe-
riències negatives, com les episiotemies 
-tall al fi nal del canal vaginal-, que havi-

en tingut durant la gestació i el part els 
seus fi lls i fi lles. Cada cop més testimonis 
van anar donant nom a una experiència 
silenciada i sistemàtica a tot el món: la 
violència obstètrica. No són casos aïllats. 
La violència obstètrica és una realitat 
que Nacions Unides qualifi ca el 2019 de 
"fenomen generalitzat" i que l'OMS con-
sidera "una violació dels drets de les do-
nes". Malgrat tot, el silenci envolta moltes 
d’aquestes experiències, ja sia per por de 
parlar per l’estigma i la vergonya i es ten-
deix a restar-li importància. "Hi ha mol-
tes dones que han normalitzat el que els 
ha passat, per això el primer pas és tren-
car el silenci i visibilitzar-ho", com diu 
Murialdo. Parlem-ne i denunciem-ho.•

Violència obstètrica

És un fenomen 
generalitzat que l'OMS 
considera "una violació 
dels drets de les dones"

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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Opinió convidada
Jordi Daura, conseller municipal de Barcelona pel Canvi a Gràcia

Salvar el recinte de Sant Josep 
de la Muntanya, deure social

En el darrer Consell Plenari de Gràcia del dia 4 d’oc-
tubre, des del grup municipal de Barcelona pel 
Canvi, vam presentar una proposició que portava 
per objectiu preservar el santuari de Sant Josep de 
la Muntanya i els seus entorns. La proposta formu-

lada pel govern de Modifi cació del Pla General Metropolità 
(MPGM) no desafecta, de l’actual planejament, el vial que 
es troba dins la fi nca del santuari. Aquest vial ja fa vint 
anys es va voler obrir per tal de connectar el carrer de 
Mare de Déu de la Salut amb el carrer Maignon. En aquell 
moment, degut a la pressió de les monges i dels veïns, el 
govern va recular i no va tirar endavant l’expropiació. 

Des de Barcelona pel Canvi considerem que l’MPGM és 
una oportunitat per desafectar el vial i resoldre aquesta 
qüestió. La proposta que vam formular en el ple anava en 
la línia que tot el recinte del santuari es tractés de forma 
unitària i, per tant, que la qualifi cació del vial passés a for-
mar part de l’equipament actual. D’aquesta manera, evita-
ríem dividir el recinte en dues meitats. Cal tenir en comp-
te que en aquest espai hi ha un CRAE (Centre Residencial 
d’Acció Educativa), és a dir, un centre destinat a infants 
i adolescents de 0 a 18 anys desemparats i tutelats per la 
DGAIA. El CRAE els acull, els dóna protecció i un lloc per 
viure i vetlla per la seva educació.

El CRAE de Sant Josep de la Muntanya és un dels més 
importants de la ciutat de Barcelona, el qual acull a més de 
seixanta menors, molts d’ells amb problemes. Obrir el vial 
tindria un efecte directe al seu espai vital i de convivència, 
alterant moltes de les activitats que aquests nois i noies 
desenvolupen, ja que en la zona del vial hi ha sis llars de 
menors, zones enjardinades i d’esbarjo. Per tant, aquesta 
qüestió no es pot tractar només des d’una perspectiva ur-
banística, cal també considerar el seu impacte social.

A més, és molt important tenir en compte que el san-
tuari de Sant Josep de la Muntanya i els seus entorns es-
tan protegits com a patrimoni arquitectònic classifi cat 
com a bé cultural d’interès local. Al mateix temps, tant la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) com el Centre de Serveis Socials de Barcelona, 
sempre s’han manifestat contraris a l’obertura del vial. 
El CRAE de Sant Josep de la Muntanya desenvolupa una 
gran tasca social, un enorme servei a la comunitat, espe-
cialment a aquelles persones que ho necessiten. Volem 
agrair sobretot a les monges, elles estan cada dia al càrrec 
d’aquests nens. 

En relació amb la proposició, va ser aprovada per la 
majoria del ple amb els vots favorables de Barcelona pel 
Canvi, Ciutadans, Junts per Catalunya i les abstencions del 
govern de comuns i socialistes. Esquerra Republicana de 

Catalunya, de forma inexplicable, i després de fer una in-
tervenció en defensa d’aquest espai, va votar en contra ar-
gumentant que no acabaven de veure la solució de desafec-
tar el vial. Encara avui hi ha gent que ens pregunta perquè 
no els vam deixar governar...

Finalment, des de Barcelona pel Canvi considerem que 
aquest és un primer pas que va en la bona direcció i po-
sem en valor el vot de govern referent a aquest tema. La 
seva posició és un pas important per acostar posicions re-
ferent al MPGM, encara que actualment estem molt lluny. 
Tot i això, des del nostre grup, passi el que passi amb el 
MPGM, treballarem per tal que aquest vial quedi desafec-
tat, es protegeixi tots els entorns del santuari, deixem al 
CRAE fer la seva feina i tanquem un debat que porta massa 
temps sobre la taula en el nostre districte.•

És molt important tenir en compte 
que el santuari i els seus entorns 
estan protegits com a patrimoni 
arquitectònic classifi cat com a bé 
cultural d'interès local. Alhora, tant 
la DGAIA com el Centre de Serveis 
Socials de Barcelona, s'han mostrat 
contraris a l'obertura del vial

Cedida

el 
bloc

Videojocs 

Àlex Gutiérrez Pascual

Parlar de videojocs per a una gene-
ració com la meva signifi ca recor-
dar aquelles visites al veí (no tot-

hom teníem ordinador a casa encara) 
per jugar i veure fer-ho al Fernando 
Martín Basket Master amb un Spectrum. 
L'arribada del primer PC va suposar 
descobrir jocs com l'Ski or die , amb 
aquella fantàstica prova de llançament 
de boles de neu, o el Bird vs Jordan: 
One on One. Després van venir les ho-
res interminables amb l'Ivan 'Ironman' 
Stewart's Super Off Road, fent voltes per 
circuits amb uns mini tot terrenys. 

Experiències que hem reviscut des-
prés que aquesta setmana hagi visitat la 
redacció l'artífex de Dragons Gaming, 
Albert Pecha, i haguem parlat amb l'àni-
ma de la secció d'eSports de l'Europa, 

Àlex Beltry. Tots dos, amb un nivell de 
desenvolupament del projecte diferent 
(un tot just enceta el camí en el món 
amater dels jocs electrònics; l'altre té 
el camp professional a tocar) han sa-
but transmetre l'esperit de competició. 
Aquesta característica és el que millor 
defi neix el salt endavant que han fet els 
videojocs. Pecha ha detallat la feinada 
per mantenir el club: cercar locals per 
a competicions, trobar espònsors o dis-
senyar samarretes. I la recompensa per 
dur-ho a terme: fer xarxa social, crear 
ambient d'equip i treballar la cohesió 
per un mateix objectiu. Beltry ha co-
mentat les bonifi cacions que ofereixen 
altres clubs a jugadors propis que mar-
xen, com ara la connexió anual a inter-
net o una videoconsola nova de trinca.

Torneigs presencials, públic, retrans-
missions, fi txatges... La generació d'es-
ports electrònics han incorporat ele-
ments de la competició tradicional. Però 
han afegit un component que cada cop 
es veu menys: l'atreviment.•

La generació d'esports 
electrònics ha afegit un 
element que cada cop es 
veu menys: l'atreviment

ascual
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C om cada any, he tornat a Almagarinos, 
pedania del Bierzo Alt, per passar una 
part de les vacances estivals. I m'he tro-
bat una realitat petrifi cada, sense que 
el pas de el temps ni el poder municipal 

hagin fet efecte en ella. En efecte, com hauria 
dit Sabino Fernández Campos, el poder munici-
pal ni ha estat ni se l'esperava, ha estat absent. 
M'explico.

Quan alguna cosa no funciona o s'ha deteriorat 
en l'àmbit privat (per exemple, a casa s'ha tren-
cat una persiana o hi ha una fuita d'aigua o s'ha 
espatllat un electrodomèstic), prenem personal-
ment i individualment mesures per esmenar i tor-
nar a la normalitat. Ara bé, quan alguna cosa no 
funciona o s'ha degradat en l'àmbit social (vanda-
lisme en el mobiliari públic, brutícia i incivisme a 
les vies públiques, catàstrofe meteorològica), són 
els poders públics els encarregats de donar-los 
una solució. Per això els hem triat, per això estan i 
per això els paguem, poc o molt o massa.

Porto a col·lació aquesta banalitat per refe-
rir-me a alguns fets esdevinguts i comunicats, 
en temps i forma a l'Ajuntament d'Igüeña. Però 
els poders públics municipals han anat deixant 
per demà el que havien d'haver fet avui o ahir o 
l'any passat. I, com diu un aforisme popular, ja 
se sap que "Pel carrer de 'Demà' s'arriba a la pla-
ça de 'Mai'".

Ara fa dos anys justos, vaig presentar un es-
crit (número de registre 2019-I-RC-683) a l'Ajun-
tament d'Igüeña. En ell, informava que un 
garbuix de cables penjava i penja d'un fi l, que 
queia i cau sobre la via pública i el trencament, 
en qualsevol moment, podia i pot deix ar sen-
se subministraments a una part dels veïns de 
Almagarinos. Aquest fet entrava i entra en con-
tradicció amb el bàndol de l'alcaldia (5 de juliol 
de al 2019), en el qual es comminava als veïns 
de l'Ajuntament a procedir a "la neteja de faça-
nes en mal estat per mantenir-les en les degudes 
condicions d'ornament públic "(subratllo inten-
cionadament la referència a l'estètica, ja que els 
precintats cables també degraden la imatge i 
l'ornament d’Almagarinos).

Segons m'han informat la gent del poble, l'Ad-
ministració local i la Diputació de Lleó es passen 
la pilota de la responsabilitat i, com és lògic, la 
casa sense escombrar. Crec que no ha de ser tan 
difícil, si no és per desídia, determinar qui és el 
responsable de tenir oberta la precitada via de 
comunicació. Si un dia hi ha un incendi i no po-
den arribar els bombers, si un dia es produeix un 
ensorrament sobre la transitada LI-460, provo-
cant efectes letals sobre les persones, caldrà de-
manar responsabilitats als polítics o als funcio-
naris públics que, durant molts anys, han estat 

mà sobre mà. Una cosa semblant ha passat i està 
passant a la pujada al poble d’Almagarinos pel 
camí de les Penyes d'Oli, on s'ha produït l'ensor-
rament parcial d'una escullera.

D'altra banda, des de fa també més de dos 
anys, a l'altura del paratge denominat Grillones, 
en el camí no asfaltat que condueix d’Almagari-
nos a Rodrigatos de les Regueras (una altra de 
les pedanies de l'Ajuntament d'Igüeña), unes 
enormes pedres impedeixen el pas a qualsevol 
vehicle, si cal fer front a un imprevist (per exem-
ple, incendi, urgència sanitària). A més, repre-
senten una espasa de Dàmocles per als vehicles 
que transiten per la carretera LI-460, que discor-
re en paral·lel i en un nivell inferior.

Per completar aquest "cahier de doléances", 
que denota desinterès i deixadesa per part de les 
autoritats municipals, vull referir-me també a 
altres fets. D'una banda, a les escombraries acu-
mulades en els marges de la LI-460 (pots i ampo-
lles de tot tipus de refrescos, paquets de tabac, 
bosses de llaminadures i de menjar escombra-
ries, burilles). Durant anys, un amic bilbaí, Luis 
Mari -avui, com hagués dit el rei emèrit, al taller 
perquè li facin una reparació- l'ha recollit, cada 
estiu, de forma selectiva i minuciosa, al llarg de 
la carretera de la vall del riu Tremor.

A més, he de referir-me a certes inversions mal-
gastadores, no funcionals i que no tenen cap uti-

litat pública, però que segurament si hauran tin-
gut benefi ci individual i privat. Entre elles i sense 
ànim de ser exhaustiu, cal citar les deixalleries i 
les depuradores de tots els municipis de l'Ajunta-
ment d'Igüeña que estan inutilitzats i que la ve-
getació ja ha engolit (les depuradores) o engolirà 
(punts nets). Passa el mateix amb les instal·lacions 
esportives de tots els pobles de l'Ajuntament, exe-
cutades quan eren ja pobles buidats i buits de 
nens, adolescents i joves. Menció a part merei-
xen l'empresa municipal d'apicultura i la compra-
donació-restauració de coses, tirant amb pólvo-
ra de rei, per oferir, es diu, treball i habitatge, en 
Almagarinos, a parelles joves amb fi lls. De mo-
ment, donem un vot de confi ança i esperem per 
veure la viabilitat d'aquestes dues iniciatives.

Els fets narrats són símptomes de l'habitual 
"torni vostè demà" i del mal "fer" de l'administra-
ció municipal d'Igüeña i d'altres administracions, 
que conjuguen molt bé el verb "procrastinar", dei-
xant per demà el que pot i ha de fer avui. I aquesta 
deixadesa municipal té repercussions negatives 
tant en la imatge del patrimoni natural i urbanís-
tic dels pobles de l'Ajuntament d'Igüeña com en la 
vida quotidiana dels seus habitants. Tot, fi ns i tot 
els detalls, compta per vetllar tant per la imatge i 
el potencial cultural, turístic, ecològic i econòmic 
de la vall del riu Tremor, o de l'Espanya buidada i 
buida, com pel benestar dels veïns. 

Davant d’aquest estat de coses, convido a les 
autoritats municipals de l'Ajuntament d'Igüeña 
i, en general, als servidors públics de totes les 
administracions a què rumien, sense moltes il-
lusions que ho facin, aquesta pertinent i assenya-
da refl exió del Dalai Lama: "Només hi ha dos dies 
a l'any en què no es pot fer res. Un es diu ahir i 
un altre, demà. Per tant, avui és el dia per esti-
mar, créixer, fer i principalment viure".•

Opinió convidada
Manuel I. Cabezas González, doctor en Didactologia de les Llengües i les Cultures

No facis avui el que pots fer demà

Com diu un aforisme 
popular, ja se sap que "Pel 
carrer de 'Demà' s'arriba 
a la plaça de 'Mai'"

Opinió

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 



L’Independent de Gràcia
15 d'octubre de 2021

13Agenda

Exposicions
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)

Fins 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)

Actes
Divendres 15 d'octubre
Exposició: Manga i salut mental. La 
Fundació Joia presenta una exposició de 
manga realitzada a partir del taller que 
fan amb les persones usuàries del taller 
de la fundació. Cal reserva. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h 

Dissabte 16 d'octubre
35è aniversari del casal de joves del Coll: 
Concert Perversions + selecció de vinils 
amb KaparaSound + concert de Kiwi 
Band + Tastet de la colla Malèfi ca del Coll 
+ PD Paupau + PD Berraka. Cada actuació 
té la seva inscripció.
Plaça Laguna Lanao, a partir de les 12h

5è Barcelona Fantasy Film Fest: conferèn-
cia 25 anys d'Ozzypiuntur, com fer curt-
metratges i no morir en l'intent, a càrrec 
del director de cinema Jordi Romero, i 
inauguració de l'exposició. Lliurament de 
premis del festival de curtmetratges i pro-
jecció dels curts guardonats. Cal inscrip-
ció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
partir de les 17h

LEM 2021. Encontres en l'Espai-Temps: 
Laia Carbonell i Roser Gabriel.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 19.30h

Mediterranean Clash Party.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dilluns 18 d’octubre
Presentació de la nova traducció bilin-
güe de la Divina Commedia. A càrrec de 
Raffaele Pinto. Inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30 h

Taller sobre traçabilitat i etiquetatge 
dels productes alimentaris. A càrrec de 
la doctora Carmen Ferrer, llicenciada en 
Farmàcia i professora de la Facultat de 
Ciènces de la Salut Blanquerna.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Inauguració del 12è Festival de Narració 
Oral de Barcelona Munt de Mots, amb la 
participació de narradors i narradores 
participants i convidats especials.
Facebook de Munt de Mots a les 21 h

Dimarts 19 d’octubre
Munt de Mots: Incorrectas políticamente. 
Sessió golfa amb Catalina Bravo (Xile). 
IG @bibliotequesbcn_acasa, a les 22 h

Jam de contes (laboratori creatiu). Obert 
a totes les persones que vulguin experi-
mentar amb la improvisació de contes a 
partir de jocs. Reserva 2€. info@casadels-
contes.com
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h

Munt de Mots: Amores imposibles, de-
seos inconfesables y otros delirios. Amb 
Carlos Genovese (Xile).
Sessió golfa adults online pel canal d'IG @
bibliotequesbcn_acasa, a les 22h

Dimecres 20 d'octubre
Sac de rondalles: Els misteris del bosc. 
Amb Anna Casals, narradora. + 4 anys. 
Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Parlem amb Rebecca Makkai. L'autora 
parlarà amb l'escriptora i traductora Bel 
Olid sobre el seu darrer llibre Els grans 
optimistes. Inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuste, a les 18.30h

Munt de Mots. Sessió golfa amb Alexis 
Herández (Guatemala).
IG @bibliotequesbcn_acasa, a les 22 h

Dijous 21 d'octubre
Munt de Mots: La dona menudeta. A 
càrrec de José Manuel Garzón (País 
Valencià).
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

Taller participatiu: Estratègies 
Aprofi taires. A càrrec de Marta Solans i 
Caro Zerpa, de Cuchara, entitat del Poblet 

d'agitació alimentària.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Concert i diàleg: Santa Monica + aroa ay.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Munt de Mots: Incorrectas políticamente. 
Sessió golfa amb Catalina Bravo (Xile). 
IG @bibliotequesbcn_acasa, a les 22 h

Divendres 22 d'octubre
Gràcia Riu. Espectacle de màgia Mag 
Davsu. Reserva prèvia. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Lectura dramatitzada: Las mujeres de la 
comedia. Espectacle amb l'actriu Carmen 
Aldama on recitarà fragments de la 
Comèdia en els quals prenen la paraula 
personatges femenins. .
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Entitats

Dissabte 16 d'octubre 
Cabaret antirrepre KM: vermut amb tite-
lles + dinar + espectacles de corda llisa, 
aro aeri, trapeci, mans-mans + PD.
Kasa de la Muntanya, a partir de les 13h

6è Desconnecta. Mostra de música jove: 
Gemm Sol + Angeladorrrm + Linària, 
Micos i Koalas + Montfl orit + Mon:Nom 
+ Nil Nadal + Plastilina.
Plaça del Nord, de les 15 a les 21.30h

Teatre: Bojos pel bisturí. Dins del cicle 
Itinera. Grup de Teatre Jove de Bellver 
de Cerdanya.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Divendres 22 d'octubre
Gràcia Riu. Vespre d'humor: a càrrec 

dels monòlegs dels alumnes d'Stand Up 
Academy i dels acudits del Grup de dià-
leg interreligiós de Gràcia. Inscripcions a 
administracio@lavioleta.cat
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Dissabte 23 d’octubre
Munt de Mots: Taberna Canto Conto! 
Espectacle de contes i cants tradici-
onals de Galícia. Espai coordinat per 
Furafollas. Taquilla inversa. Cal reserva: 
678766562 o anxobaranga@gmail.com.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 12.30h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Concert de Wax & Boogie pels 10 anys 
de la biblioteca Cot i Miralpeix
La biblioteca Maria Antonieta Cot i Miralpeix de Penitents, a l'avinguda de la Vall 
d'Hebron, està aquest mes d'aniversari i ha programat diferents activiats. L'acte 
central tindrà lloc aquest dissabte amb un concert de blues i boogie a càrrec de 
la banda Wax & Boogie. El programa de celebració es tancarà dimecres 20 amb 
l'activitat infantil de Llibres a escena 'Monstres', a càrrec de Gisela Llimona 
(17.30h) Les inscripcions es poden fer a b.barcelona.pe@diba.cat o 932 112 351. 

Dissabte 16 d'octubre a la placeta entre Pg. Vall d'Hebron i Jericó, a les 12h

Recomanem

Cedida
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Raül Mateos: "Seguim 
oferint un espai 
comunitari i de valors 
per al jovent del Coll "
 

El Casal de Joves celebra dissabte 35 anys amb una festa 
protagonitzada per músics i col·lectius sorgits de l'equipament

El LEM encara la 
tercera setmana 
amb Eli Gras i el 
projecte 'Esmolets'

La ballarina 
Lorena Oliva 
estrena 'Nuclear' 
al Ciutat Flemenco

Després de la bona acolli-
da dels darrers concerts del 
LEM protagonitzats pel duet 
format per Dr. Truna i Mireia 
Tejero i l'actuació de Núria 
Andorrà, el festival de músi-
ca experimental encara la ter-
cera setmana amb més noms 
estrella. Divendres, al Convent 
de Sant Agustí, té lloc l'estre-
na del projecte Esmolets d'Eli 
Gras, Lula Thomas i Marina H. 
Asciutti, i un concert de l'artis-
ta sard Daniele Ledda, que por-
ta a Barcelona el seu projecte 
Clavius. L'altra cita del cartell 
és aquest dissabte a Can Carol, 
que s'estrena com a seu, i con-
sistirà en una trobada entre la 
poeta Laia Carbonell i l'acordi-
onista Roser Gabriel, en un dels 
Encontres en l'Espai Temps or-
ganitzats per GTS, sessions de 
lliure improvisació entre artis-
tes que mai no han tocat junts.

La ballarina Lorena Oliva 
obre dilluns 18 d'octubre 
amb la presentació del seu 
darrer espectacle, Nuclear, 
el cartell d'actuacions 
que el Ciutat Flamenco 
Barcelona ha programat 
al CAT, que es reforça 
així com a sala de grans 
festivals. També hi actuarà 
la Compañía Maise 
Márquez (19/10) o Rosario 
La Tremendita (20/10).

Breus

S.M.

Silvia Manzanera 

Porta d'entrada a la vida so-
cial i cultural del barri per a 
molts, el Casal de Joves del 
Coll celebra dissabte 35 anys 
de trajectòria, i ho fa acom-

panyat de músics i col·lectius vin-
culats a l'equipament, com ara la 
banda Perversions (que s'han tor-
nat a ajuntar per a l'ocasió), Kapara 
Sound o la Malèfi ca; moment de re-
trobada i també de reconeixement 
de la tasca d'aquest espai comuni-
tari dirigit per Raül Mateos, testi-
moni del seu creixement i evolució 
durant 17 anys. 

amagar els adolescents, però no hi 
ha prou recursos, en general, per 
acompanyar-los en aquesta etapa 
tant complicada de socialització. 

Com us ha afectat la crisi sanitària?
Les entitats han patit molt. El que 
volem és proporcionar-los un espai 
de participació on desenvolupar les 
inquietuds. Si tens un grup de tea-
tre, doncs, que puguis tenir un lloc 
per assajar, per exemple, o si t'agra-
da la música. Encara no hem pogut 
obrir els bucs d'assaig; les bandes 
que tocaven fa dos anys ara ja no 
existeixen. També ens està costant 
recuperar els adolescents.

Com heu plantejat la festa del 35è 
aniversari?
Hem volgut que tothom hi tingui 
accés així que cal apuntar-se a cada 
una de les activitats. El cartell, que 
estrena imatge gràfi ca nova amb el 
gat negre com a símbol del casal, 
està conformat per músics o col-
lectius que han sortit d'aquí o hi 
tenen vinculació. Teníem ganes de 
retrobarnos. 

Quines són les principals línies cul-
turals del casal?
Hi ha molta cultura popular, jor-
nades solidàries, l'organització de 
la Festa Major, la Festa Verda, el 
festivals Districte Musical Jove i el 
Brot... Han sortit molt grups que 
després han fet el seu camí.•

Va ser el primer equipament mu-
nicipal de caràcter sociocultural al 
Coll. Quin impacte va tenir? 
Va ser una demanda veïnal. A dife-
rència d'altres barris de Gràcia amb 
més vida social i cultural, aquí calia 
un espai comunitari i crític on com-
partir inquietuds del jovent. 

Continua ara el mateix esperit? 
Sí, és fonamental aquest aspecte 
comunitari. A causa de l'orografi a 
de la zona és molt complicat que la 
gent d'altres barris es desplaci fi ns 
aquí, així que la feina és fer que els 
joves no marxin i sapiguen que te-

nen un espai on empoderar-se, i 
educar-los amb valors, donant su-
port a les entitats. 

Com és el treball o la coordinació 
amb altres casals o entitats? 
La situació ha anat canviat hi ha 
més serveis; ja no estem sols. Des 
de fa temps es treballa en conjunt 
amb els educadors de carrer, el 
punt d'informació juvenil, tot això 
des d'una política de juventut glo-
gal que s'aplica des del Districte. 
També s'han millorat molt les 
instal·lacions i la infraestructura. 
Amb els anys el Districte s'ha cre-
gut el paper del casal.

Quins han estat les difi culats o rep-
tes més grans aquest temps?
Un punt d'inflexió va ser quan 
va desaparèixer l'escola Bosch i 
Gimpere perquè ens vam veure 
obligats a buscar joves més enllà 
que feien vida en altres llocs perquè 
marxaven del barri. Ens queixem 
del model d'oci dels joves, intentem 

"Les bandes que 
tocaven fa dos 
anys als bucs, 
encara tancats, ja 
no existeixen"

Foto de la calçotada del Casal el 2019 feta pel seu director. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L a Jéssica de l'espai de cre-
ació Pqno és una ànima 
inquieta. Això diu la seva 
companya minerva Teresa 
Vergés. En aquests temps 

estranys, les ànimes inquietes 
intenten donar vida als seus es-
pais, i una de les maneres que 
han trobat elles és la literatura. 
Així, la galeria i botiga del nú-

mero 3 del carrer Tres Senyores 
ha posat en marxa un club de 
poesia, entre d'altres propos-
tes, perquè les paraules també 
curen; el proper dijous 21 d'oc-
tubre la sessió estarà conduï-
da per l'autora de 'Retalls', un 
poemari que va publicar ara fa 
tres anys però que vol tornar a 
compartir. "M'agradaria que la 
gent que vingués exposés, si vol, 
les sensacions que ha tingut amb 
els poemes d'aquest llibre", ex-

plica Vergés. El seu desig és ar-
ribar a totes aquelles persones 
que diuen allò de "la poesia no 
m'agrada, no és per a mi". Per a 
l'escriptora gracienca, com pas-
sa a moltes altres arts, el truc és 
entrar-hi poc a poc. Segons de-
fi neix la pròpia autora, els seus 
textos són concentrats, amb un 
estil proper, amb poques parau-
les que diuen molt, amb mis-
satges "efectius i concentrats". I 
emocionants. Amb aquesta sessió 

de poesia comprensible i propera 
plena de sentiments, l'espai se-
gueix apostant per les activitats 
culturals perquè s'ha de recupe-

rar la vida, perquè no seguim tan-
cats ara que podem tornar a viu-
re. (Més informació i reserves al 
626666132 | www.pqno.com).•

El repor

 El club de poesia de Pqno convida Teresa Vergés i els seus 'Retalls'

Literatura per recuperar la vida 

Fotopoema fet per Teresa Vergés i exposat a la galeria Pqno. Foto: Cedida

Foto: Clara Garcés Serrahima
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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.

Els límits del dibuix academicista

Ramon Casalé Soler

De nou la galeria Palau Antiguitats (Gràcia, 1) ofe-
reix una exposició de caire històric. En aquesta 
ocasió es tracta d’Acadèmies/Ultraacadèmies, un 

gran nombre de dibuixos i gravats creats per artistes de 
gran prestigi dels segles XVIII a l’actualitat. Des de sem-
pre he defensat la vigència i la importància del dibuix, 
ja que és la base, l’essència, per després poder enfron-
tar-se a disciplines com la pintura, l’escultura o la cerà-
mica. El dibuix té la sufi cient identitat pròpia per ator-
gar-li la importància que mereix.

Per això aquesta exposició és un reconeixement a 
aquesta tasca divulgativa, ja que permet endinsar-nos 
en el món de l’academicisme que, avui dia, pot semblar-
nos antiquat, però que és vital per conèixer en profun-
ditat el cos humà. “És una disciplina artística present 
des de l’aprenentatge inicial fi ns a l’exercici del virtuo-
sisme personal dels artistes més consolidats”, assenyala 
Albert Domènech, director de la galeria.

La mostra és una selecció de peces del propi fons –
per cert, excel·lent-, on es poden contemplar diferents 
procediments tècnics i tipus de materials. Es divideix 
en dos grans apartats: un amb una sèrie d’obres que 
tracten varies parts del cos; i a l'altre apareixen cossos 

nus sencers, principal-
ment femenins. Es tro-
ben obres del valencià 
Vicente Castelló (1787-
1860), de qui hi ha una 
sèrie de dibuixos on es 
veuen homes posant en 
diverses posicions. Anton 
Raphael Mengs (1728-
1779) està present amb 
un carbonet d’un nu 
masculí. També es mos-
tra un estudi d’escultu-
ra clàssica d’un faune 

dibuixat per Simó Gómez (1845-1880) que s’exhibeix al 
costat d’una fotografi a de l’obra original, que corres-
pon a un buidat de guix del segle III aC., que es troba al 
Museu dels Uffi  zzi a Florència. Hi ha dibuixos de Josep 
Maria Sert (1874-1945), Josep de Togores (1893-1970) i 
Josep Obiols (1894-1967). D’Ismael Smith (1886-1972) es 
mostren dibuixos i gravats.

 Possiblement l’apartat on s’exposen un grup d’obres 
considerades com eròtiques sigui el més impactant. El 
terme Ultracadèmia el va acunyar el crític d’art Raimon 
Casellas fent referència a aquest tipus d’obres. Hi tro-
bem peces de Ramon Martí Alsina, Eusebi Planas i 
Ismael Smith, així com fotografi es en albúmina d’An-
toni Esplugues i Josep Maria Canellas. De Martí Alsina 
(1826-1894) hi ha dos dibuixos que recorden la pintura 
de Gustave Courbet L’origen del món, com són Sexe fe-
mení i Pubis femení. Tenint en compte l’època en que 
es van crear, a mitjan del segle XIX, eren molt atrevits, 
però paradoxalment avui dia també ho serien.•

crítica 
d'art

Es poden 
contemplar 
diferents 
procediments 
tècnics i tipus 
de materials

Present i futur del 
teatre amateur català, 
a debat en un congrés 
internacional 
La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya impulsa 
la trobada el darrer cap de setmana d'octubre, que comptarà 
amb una àmplia delegació gracienca liderada per Josefi na Altés

S. M.

L a primera trobada oficial 
de la gent afi cionada al te-
atre que corria per tots els 
escenaris no professionals 
catalans es va fer el novem-

bre de 1985; d'allà va néixer la 
Federació de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya, declarada he-
reva de l'entitat que existia abans 
de la guerra civil. Trenta-cinc anys 
més tard ja toca fer un segon con-
grés. "Les persones més grans que 
vam assistir a aquella trobada i les 
que eren unes criatures o no ha-
vien nascut llavors ens reunirem 
per replantejar en quin moment es 
troba el panorama del teatre ama-
teur", explica Josefi na Altés, asses-
sora de la junta de la Federació. 

Aquest congrés, que tindrà lloc 
el darrer cap de setmana d'octu-
bre a Santa Susana, s'havia d'ha-
ver celebrat a la primavera però 
els organitzadors han preferit es-
perar la presencialitat total. La 
crisi sanitària també els ha colpe-
jat dur; han perdut referents i a 
molts grups els ha costat refer-se 
i superar "l'estat de desànim ge-
neral". "Els efectes de la pandèmia 
no han estat iguals a tot el terri-
tori; algunes zones han patit més 
per les restriccions i perquè la por 
ha fet que la gent li costés tornar 
al teatre", afegeix Altés.

Malgrat les difi cultats dels dar-
rers mesos, el futur es veu amb op-
timista, almenys de cara a la cele-
bració del congrés. "Estic molt 
il·lusionada perquè anem a de-

Representació de 'Me too' a la Fontana per la Mercè. Foto: Cedida

mostrar amb xifres i amb propos-
tes l'important que és el moviment 
de teatre amateur arreu", assegura 
l'activista gracienca. 

La Federació agrupa uns 300 
col·lectius a Catalunya però calcu-
len que hi ha un miler. Els orga-
nitzadors remarquen el caràcter 
internacional de la trobada, que 
comptarà amb la presència de 
grups d'Andorra, Alguer o Midy-
Pyrinées. "Es poden teixir moltes 
complicitats", apunta Altés, que 
considera "clau" la "projecció in-
ternacional com a país" que un 
congrés d'aquest tipus aporta. 

Pel que fa a la delegació gracien-
ca, representants de diferents enti-
tats i col·lectius de teatre de la Vila 
hi assistiran, com ara Casal Corpus, 
la companyia Vadaretro (lligada 
al carrer Fraternitat i la Sedeta), 
Dinàmics Teatre o o Mercè Sesé, 
mestre de l'escola Baldiri Reixac 
i membre del Cercle Catòlic de 
Gràcia que a fi nals de l'any passat 
va engegar un projecte amb l'alum-
nat de cinquè i sisè del centre so-
bre el confi nament, que es va ma-
terialitzar damunt d'un escenari. 
Precisament aquesta funció més 
social o educativa del teatre serà el 
tema que es tracti en una de les tres 
ponències, just la ponència que co-
ordina Altés. "El 23 d'octubre ens 
trobarem al Centre totes les per-
sones que hem treballat els textos 
de les ponències per debatre les es-
menes que hem anat rebent". Les 
conclusions del congrés s'editaran 
en un llibre perquè serveixi també 
com a eina per a tots els implicats, 
inclosos les administracions.•

El primer congrés 
es va fer el 1985; 
ara veterans i joves 
debatran sobre el 
moment actual 
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Som Barcelona
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Sona a la ràdio, declaren els lobbies, 
diuen als whatsapps, comenten ja els 
amics entre cerveses: Madrid està a 

anys llum de Barcelona. “La ciutat està 
deprimida davant la vitalitat desenfrena-
da de la capital espanyola”, que “celebra 
la vida sense complexes”. Barcelona no, 
Barcelona, diuen, està morta per l’acció 
i inacció dels polítics, pel desencant dels 
ciutadans, per l’empobriment i desapari-
ció de les classes mitjanes, per la defenes-
tració de les classes populars i l’augment 
de la desigualtat, bé això últim ja ni ho 
diuen perquè no sona trendy, ni tan sols 
forma part del llenguatge de l’elit cultural 
i mediàtica.

Però Barcelona és viva. Sense saber 
gaire bé on va, pren amb pas decidit el 
camí del progrés i de les ciutats millors 
per viure amb més bicicletes, més vore-

res, menys cotxes i menys fum. Amb poc 
gust i molt de desordre. És la ciutat dels 
festivals de música, la que tot Europa 
vol trepitjar per sentir electrònica o pop 
o trappers d’última tendència. És el pol 
d’atracció de start-ups i tecnològiques 
perquè ni els Megabytes es resisteixen a 
l’encant del Mediterrani. La capital que 
ha d’ensenyar al món com hem de ser els 
nous turistes, no n’hi ha prou amb ser 
més i més rics i més digitals i més apa-
nyats per la vida. I som la ciutat de les 
revoltes, la de les quintes, la del rebom-
bori del pà i la jamància, la de la PAH i l’1 
d’octubre, la dels lloguers i la de la lliber-
tat d’expressió. La dels veïns i les veïnes. 
La del dret a la vida. La ciutat on es juga 
el futur del català i les llengües minorità-
ries. Som la ciutat dels eslògans farta dels 
eslògans. Res no en canviarà la veritable 
fesomia. Ara que tot ja va passant, cal re-
cordar-ho. Barcelona som nosaltres.•

Som la ciutat de les 
revoltes, la de les 
quintes, la dels lloguers, 
la de l'1 d'octubreL a reforma de la plaça del Poble Romaní ve de molt 

lluny. El procés de participació veïnal va començar 
a caminar el 2016 però les màquines no han entrat a 
treballar fi ns fa poc. Malgrat que enguany la comissió 
de festes vam decidir no celebrar Festa Major a causa 

de la situació sanitària, les obres no han avançat tant com 
es preveia i la inauguració no podrà ser, amb tota probabi-
litat, fi ns a principis de l'any vinent. De tota manera, és una 
reforma llargament esperada per tal de dignifi car l’espai i 
recuperar la plaça amb tots els seus usos. Això sí, esperem i 
desitgem que la millora de la plaça freni les accions incívi-
ques que hem patit darrerament i que es poden visualitzar, 
tot just aquesta setmana, a la mateixa placa dedicada al Gato 
Pérez, novament embrutada en una acció que es repeteix 
massa. Si es va poder arribar a un acord amb veïns i entitats 
que en principi no compartíem la mateixa visió de l’espai pú-
blic, ara torna a ser necessari que la plaça sigui un exemple 
de convivència i respecte per a totes les veïnes i veïns i s’aca-
bin els confl ictes i els comportaments irrespectuosos. Gràcia 
és, precisament, tot el contrari, i aquesta plaça ha de ser un 
exemple de civisme i respecte.

A més, quan s'inauguri el nou espai també tindrà lloc un 
altre canvi en relació amb la normalització del col·lectiu gita-
no, una antiga demanda que té a veure amb el nom de la pla-
ça: deixarà de dir-se Poble Romaní per ser Poble Gitano, que 
és el que som i el que reivindiquem. Des de juliol del 1993 

fi ns a dia d’avui ha plogut una mica i, afortunadament, hi ha 
coses que han millorat. La paraula gitano és un terme a rei-
vindicar, del qual sentir orgull, perquè darrera hi ha un po-
ble, una llengua i una història que no pot caure en l’oblit. 

La Gràcia gitana té molts noms propis. Un d’ells, sense 
dubte, és el del Pescaílla, que té una placa al costat de la casa 
on va néixer, a la cantonada de Fraternitat amb Llibertat, 
a sobre de l'emblemàtic bar Pagès. Un altre nom és el de 
Moncho, el rei del bolero, que va morir a fi nals de 2018 als 
78 anys i que va néixer al número 13 del carrer Progrés. Tot 
i que va passar molts anys fora de Gràcia i els darrers temps 
a Mataró, el cantant té un vincle estret amb la Vila, i és per 
això que des de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia re-
ivindiquem l’homenatge que es mereix. Aquest reconeixe-
ment públic es farà amb una placa al lloc on va néixer; no-
més falta un tràmit burocràtic perquè Nomenclàtor segueixi 
amb el procés. Noms propis i noms anònims que confi guren 
la Gràcia gitana, el poble gitano orgullós de ser-ho.•

A l'espera de la nova 
plaça del Poble Gitano

L'actual plaça del Poble Romaní després de la reforma canviarà de nom a Poble Gitano. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Ricard Valentí
 

RicarPlaça Raspall

Esperem que la reforma de la 
plaça també serveixi perquè torni 
a ser un espai de convivència


