
El canvi urbanístic del coll 
d'ampolla de Santuari, a punt 
amb les últimes expropiacions 
El pla dels Tres Turons ja es mou també a l'eix Repartidor-Turull amb 
el projecte per obrir un camí forestal per sobre de l'aula ambiental

L'anomenat coll d'ampolla que uneix Santuari amb Ceuta i Portell, al barri del Coll, dimecres passat. Foto: Albert Balanzà

Albert Balanzà

E ls barris de muntanya de Gràcia també existeixen 
i al Coll se succeeixen aquests dies moviments im-
portants per a dos dels principals reptes urbanís-
tics i de mobilitat de la zona: les últimes expropi-
acions que falten per eixamplar l'anomenat coll 

d'ampolla que uneix amb difi cultats l'eix Santuari-Ceuta 
(cap a l'escola Virolai i el Mirador Joan Sales) i el projecte 
per obrir un camí forestal entre el passeig Turull i el car-
rer Repartidor (per sobre de l'aula ambiental) en el marc 
del pla Tres Turons. Les dues tramitacions suposen un 
desencallament inicial, sense que encara es noti a peu de 
carrer i només a peu de despatx, però la relació directa 
i indirecta amb el pla Tres Turons, tantes vegades post-
posat i reformat, fa que tornin a l'actualitat els primers 
moviments que es van produir el juny de 2013 amb altres 
espais afectats als carrers Morató, Taradell i Mare de Déu 
dels Àngels, dels quals no se n'ha tornat a parlar. Pàgina 3

L'àrea verda 
arrenca al Coll i es 
completa a Vallcarca 
i Penitents a partir 
del 29 de novembre 
Els parquímetres s'instal·laran 
la setmana que ve i ja tot el 
districte quedarà regulat P4

L'Almeria Teatre 
tanca i obre nou 
cicle amb Golem's 
L'espai cultural es reorienta cap a un club de la 
comèdia després de 12 anys com a teatre i ja lluny 
de l'antiga Casa de Almeria P14

Setmanari gratuït
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Albert Balanzà

G ràcia torna a acumular 
amb Victòria Pujolar i 
Rosa Maria Arquimbau 
noms de dona en els llocs 
de sortida de futurs ho-

menatges i reconeixements amb 
plaques de carrer. denominacions 
de llocs o altres iniciatives, després 
de la certa efervescència viscuda 
en els últims anys per reequilibrar 
tant el nomenclàtor com el bateig 
d'espais de tota mena. El Consell de 
Dones de la setmana passada ha es-
tat una bona mostra d'aquesta ac-
celeració amb l'aprovació del nom 
d'Arquimbau perquè sigui defen-
sat davant del grup de treball de 
nomenclàtor en la pròxima reunió 
o de la informació relativa als ac-
tes del centenari del naixement de 
Victòria Pujolar.

Totes dues periodistes de dues 
èpoques ben diferents, Arquimbau 
i Pujolar arrenquen aquesta tra-
mitació inicial amb la idea per 
part dels responsables del distric-
te de fer evolucionar l'aprovació 
en els òrgans participatius de pla-
ques respectives a les cases del 
carrer Santa Clotilde, a tocar de la 
part alta del Torrent de l'Olla, i del 
carrer Còrsega 423 (amb Bailèn). 
Arquimbau destaca pel caràcter 
feminista i d'esquerres -va ser mi-
litant d'ERC- i va morir l'any 1992 a 
l'edat de 82 anys. Pujolar és conegu-
da per ser la veu femenina de Radio 

Pujolar i Arquimbau, 
nous referents de dones 
a ser reconegudes amb 
plaques i iniciatives 
Gràcia prepara els actes d'Aleu, Riera i Matute, mentre estrena 
la placa a Perucho a República Argentina 248, on va viure 

España Independiente, a Bucarest 
durant set anys, però acumula una 
història d'exili, clandestinitat, tor-
tura i militància a l'exterior però 
també com a pintora amb mostres 
a París que aquests dies es posa de 
relleu amb una exposició itinerant.

Aleu, Riera i Matute. Les altres 
dones a la rampa d'homenatges a 
Gràcia, ja en tramitació des de fa 
mesos, seran Dolors Aleu, la prime-
ra metgessa de l'Estat; Montserrat 
Riera, impulsora de l'escola Heidi 
(ara Turó del Cargol) i l'escriptora 
Anna Maria Matute. El primer cas 
serà una placa al carrer Molist, on 
va viure, i es col·locarà el 27 de no-
vembre; el segon un espai d'estada 
a l'avinguda del Coll del Portell, que 
ja es va aprovar a Gràcia el 2019 i a 
la ponència de nomenclàtor de ciu-
tat el juliol passat, que s'estrenarà 
a fi nals de gener. I també al gener 
es farà el canvi de nom del carrer 
Ramiro de Maeztu per Matute.

L'actualitat, però, queda en mans 
de Joan Perucho, home de relleu 
majúscul a Gràcia però d'impacte 
nacional, nascut a Torrent de l'Olla 
amb Ramón y Cajal -on ara hi ha 
una immobiliària- i al qual se l'ha 
honorat aquest dijous amb una pla-
ca impulsada per la Institució de 
les Lletres Catalanes a la casa on 
va viure de l'avinguda República 
Argentina 248. Hi han assistit les 
fi lles de l'escriptor i el periodista 
Julià Guillamon, comissari de l'Any 
Perucho, n'ha fet la glossa.•

Assistents a l'estrena de la placa a Joan Perucho, aquest dijous. Foto: À.G.P.

Breus

Tres dies d'elecció 
dels candidats 
locals al Consell 
de la República

L'Orfeó Gracienc ha 
acollit aquest dijous la 
presentació dels setze 
aspirants locals a les 
eleccions al Consell de la 
República que es faran 
des de divendres fi ns a 
diumenge de manera 
telemàtica. L'acte ha 
servit per explicar el 
funcionament de la 
votació, amb dues urnes 
-una per a ciutadans i 
una altra per a càrrecs 
electes- i perquè 
prenguessin la paraula 
la majoria de candidats. 
També el Consell van ser 
un dels protagonistes a 
prendre la paraula en 
els dilluns pels presos i 
exiliats a plaça de la Vila.

Gràcia Llibertat 
projecta 'Art. 490' 
en solidaritat amb 
Hasel i Valtonyc
La plataforma Gràcia 
Llibertat projecta aquest 
divendres a La Violeta 
el documental Art. 490, 
en solidaritat amb els 
casos dels músics rapers 
represaliats Velgio, 
Daltònyc i Pablo Hasel, 
amb una entrevista amb 
aquest últim per primer 
cop des de la presó. La 
presentació va a càrrec 
del col·lectiu No Callarem i 
es farà a les 19.30h.

Cedida

Deu anys de la trobada de 
dones, en una jornada el 13 de 
novembre. L'Espai Jove acollirà 
una jornada de debat i intercanvi 
sobre salut, espai públic, dones 
grans, cultura i coeducació des 
de la perspectiva de la dona. Què 
ha passat en deu anys? Aquesta 
és la resposta que donaran les 
participants en una efemèride que 
han preparat durant 18 mesos. 
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El coll d'ampolla, des del carrer Santuari i de cara a les cases afectades. Foto: A.B.

El coll d'ampolla del 
carrer Santuari prepara 
les dues expropiacions 
últimes del pla urbanístic
El Districte presenta el camí forestal que connectarà el 
passeig Turull i el carrer Repartidor en el pla Tres Turons

Albert Balanzà

Un canvi urbanístic pri-
oritari per a la mobili-
tat rodada eixamplant 
l'anomenat coll d'am-
polla entre els carrers 

Santuari i Ceuta i un altre canvi 
per afavorir els fl uxos interns de 
vianants obrint un camí forestal 
entre el passeig Turull i el carrer 
Repartidor. Aquests són dos dels 
principals projectes, amb expro-
piacions pel mig en tots dos casos, 
que el barri del Coll consumarà en 
aquest mandat, tenint en compte 
que en el primer cas, una reivin-
dicació històrica, ja s'han solucio-

dari ni dotació, però la resposta 
dels veïns, segons fonts presents, 
ha estat positiva. El projecte, li-
mítrof al Parc dels Tres Turons, ja 
s'executarà amb eines, materials 
i idees pròpies del parc.

D'altra banda, tot i que el re-
gidor va afi rmar ara fa 15 dies al 
consell de barri de la Salut que 
"no hi ha projecte de pisos soci-
als a Kasa de la Muntanya perquè 
encara no és de l'Ajuntament", 
aquest dilluns s'ha fet públic al 
BOP l'aprovació inicial de la rela-
ció de béns a expropiar de la fa-
mília Güell sobre el casalot: hi ha 
25 titulars registrals, amb percen-
tatges màxims de l''11% i mínims 
inferiors a l'1%.•

L'antiga afectació de Morató, 
amb noves cases de luxe. El juny 
de 2013 l'Ajuntament va llistar 
unes primeres afectacions del pla 
Tres Turons als carrers Morató, 
Taradell (sense asfaltar), Mare 
de Déu dels Àngels i Turull. Mai 
se'n va saber res més, Morató 
es va arranjar i en algunes 
fi nques que són al límit de les 
afectades ara s'hi han aixecat 
cases de luxe en forma de cub. 

L'Independent núm. 858), té mar-
cat en vermell el 29 de novembre, 
quan entrarà en funcionament la 
regulació a la nova zona batejada 
com a 30. Fins ara la part regula-
da més propera a Vila de Gràcia, 
per sobre de Travessera de Dalt, es 
defi nia com a zona 16, com la resta 
del nucli històric.

El primer senyal que rebran els 
veïns a casa, almenys els nous resi-
dents o aquells que canviïn de zona, 
serà una carta informativa a partir 
del 8 de novembre, però a peu de 
carrer entre l'1 i el 28 de novembre 
ja s'hi executaran les obres d'ade-

L'àrea verda arrenca al Coll i Penitents el 29-N
Els parquímetres s'instal·laran ja la setmana que ve i els nous residents rebran cartes a casa en un termini de 15 dies

A. B.

Amb les obres de senyalit-
zació de tots els carrers 
implicats al barri del Coll 
-on fi ns ara no hi havia 
àrea verda- i a Vallcarca i 

els Penitents -on només n'hi havia 
parcialment- ha arrencat aques-
ta setmana el compte enrere per 
completar aquest sistema d'apar-
cament limitat a residents a tot el 
districte. El calendari i la defi ni-
ció fi nal del mapa, els únics detalls 
que quedaven per saber (vegeu 

quació com la instal·lació de parqu-
ímetres o les mans de pintura per 
enllestir la senyalització horitzon-
tal. Hi haurà 858 places verdes, 400 
de motos i 10 de mercaderies.

Les cartes, segons han explicat 
tècnics de BSM aquest dimarts al 
consell de barri del Coll, recorda-
ran que no caldrà targeta d'accés 
perquè el dret d'estacionament va 
associat a la matrícula del vehi-
cle pel qual s'obté el comprovant. 
També s'esmenta al text que, com 
a resident, una persona pot tenir el 
seu vehicle sense moure'l un mà-
xim de set dies naturals.•Senyalització de les obres de l'àrea verda, a Coll del Portell. Foto: À.G.P.

Breus

Plaça Revolució 
estrena llicència 
de parada de 
castanyes

La plaça Revolució 
s'ha incorporat aquest 
octubre a la xarxa de 
parades de castanyes que 
a Gràcia en els últims 
anys s'havia limitat 
al carrer Bailèn amb 
Indústria i a Riera de 
Cassoles -a la confl uència 
amb el carrer Gran. Tres 
responsables amb una 
estructura més moderna 
que els altres dos 
establiments s'estaran a 
peu de plaça, ubicats en 
un espai central, almenys 
fi ns al 15 de gener.

Foto: À.G.P.

Els Premis Vila de 
Gràcia ja reben 
candidatures en 
els seus 25 anys
Fins al 10 de novembre es 
poden presentara través 
de participagracia@bcn.
cat o a la OAC de plaça 
de la Vila les propostes 
de candidats a les nou 
categories dels Premis 
Vila de Gràcia: premis 
d’honor individual i 
col·lectiu, Defensa de la 
sostenibilitat, Iniciativa 
pedagògica, Defensa dels 
valors cívics, Projecte 
comercial, Defensa de 
les llibertats nacionals 
de Catalunya, Divulgació 
històrica i Comunicació. 

Societat

nat quatre de les sis negociacions, 
i que en el segon, aquest dijous el 
projecte s'ha presentat als veïns.

L'àmbit del coll d'ampolla, una 
reivindicació històrica i defi nit com 
a "prioritari" dimarts pel regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, suposarà una 
mossegada a la part de muntanya 

d'un pas de trànsit que sobretot a la 
sortida de les escoles és un autèn-
tic caos de circulació a peu i a mo-
tor. Només queden dues expropia-
cions per consumar d'un total de 
sis, entre les quals hi ha la fi nca de 
l'escriptor Joan Sales, on l'escrip-
tor va escriure Incerta glòria (vegeu 
L'Independent núm. 755).

L'àmbit del nou camí forestal 
entre el carrer Repartidor i el pas-
seig Turull (vegeu L'Independent 
núm. 836) obre un espai de menys 
de 200 metres del que ara és un 
mur i sobre un terreny on s'ha de 
fer una expropiació parcial que 
afecta un propietari. De moment 
el Districte es mou en l'àmbit de 
l'estudi previ i no hi ha ni calen-

Arrenca el tràmit 
per expropiar 
la Kasa de la 
Muntanya amb 25 
titulars registrals
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Eva Morlà

Uns 200 feligresos van as-
sistir dissabte passat a 
la processó celebrada 
a la parròquia de Sant 
Miquel dels Sants, al car-

rer Escorial 163, per donar la ben-
vinguda i beneir la tornada de la 
imatge de Santa Maria de Queralt, 
robada feia una setmana d’una ca-
pella lateral de l’església. Poques 
hores abans, els Mossos l’havien 
fet arribar al rector de la parrò-
quia, Bruno Bérchez, després de 
ser interceptada dilluns 18 d’octu-
bre al Mercat dels Encants a punt 
de ser venuda. Segons Bérchez, 
“si l’haguessin comprat l’haurí-
em perdut per sempre”, però fi-
nalment, “Maria ha volgut tornar 
a casa”. 

El mossèn apunta que “és una 
fi gura molt estimada” i per això, 
“volíem retre-li homenatge resti-

tuint la imatge i posant-la de nou 
al seu altar” en un acte simbòlic 
que va concloure amb el cant del 
Virolai. Poc després, amb l’església 
ja buida, la imatge es va desar a la 

sagristia a l’espera de protegir-la 
amb un vidre “perquè no torni a 
desaparèixer”.

De marededeus com aquesta no-
més n’hi ha tres a tot el món: 2 al 
Santuari de Queralt (Berga) i una 
a Sant Miquel dels Sants. És una 
fi gura de talla de fusta, d’uns cin-
quanta centímetres d’alçada d’es-
til gòtic però amb trets romànics. 
Va arribar a Sant Miquel els anys 
seixanta de la mà d’un grup de ber-
guedans residents a Barcelona, 
l’Agrupació del Berguedà, que vo-
lien un espai on venerar la seva 

L'església de Sant Miquel recupera 
la imatge robada de la Mare de Déu 
de Queralt a través dels Mossos 
"Maria ha tornat a casa", diu el rector de la parròquia, Bruno Bérchez, després 
d'haver recuperat la fi gura quan estava a punt de ser venuda al Mercat dels Encants

la Mare de Déu. El llavors rector, 
Joaquim Masdexexart, la va col-
locar a la capelleta actual on, pos-
teriorment, s’hi van pintar unes 
imatges de la història del Santuari 
de Queralt.

Alguns feligresos apunten que 
és una qüestió de sort, d’altres 
que és casualitat però la majoria 
estan convençuts que és qüestió 
“de la providència”. Explica la lle-
genda que, al segle XIV, un pastor 
va trobar la imatge a la serra de 
Queralt i malgrat els diversos in-
tents de portar-la a casa, ella sem-
pre retornava al seu lloc d’origen. 
Finalment, els berguedans van 
comprendre que la Mare de Déu 
volia ser venerada on va ser tro-
bada i allà mateix es va aixecar el 
temple. Providencial o casual, la 
Santa Maria de Queralt ha tornat 
a Gràcia i els parroquians de Sant 
Miquel ja tenen preparada una ex-
cursió al Santuari per agrair-li que 
ho hagi fet.•

Marcos, sagristà de Sant Miquel. Foto: B.B.

Breus

El Districte limita 
al manteniment el 
terra esberlat de 
la Creueta del Coll 

La mitja dotzena de punts 
on el vas de la piscina 
del Parc de la Creueta 
del Coll s'ha tornat a 
esberlar, després de les 
obres que entre estius 
s'hi han fet a causa d'una 
mala reparació del nou 
gresite, forma part del 
"manteniment ordinari, 
segons ha argumentat el 
regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, al consell de barri 
del Coll. Badia ha preferit 
remarcar els 3.900 usos 
d'aquest estiu passat, 
encara que calgui seguir 
recomanant als usuaris 
que es posin xancles per 
evitar ferides com les que 
es van patir el juliol de 
2020 en la reestrena. 

Foto: Cedida

La majoria de 
feligresos estan 
convençuts que 
és qüestió "de la 
providència" 

Carrer de les Carolines, 20-26, 08012

Més informació i compra d’entrades  
www.casavicens.org

CasaVicenscasavicens

Viu la tardor a 
la Casa Vicens!

casa_vicens

Fins a l’1 de novembre:
Tots els dies de 10:00 a 19:00h. 

A partir del 2 de novembre:
De dilluns a divendres de 10:00 a 15:00h 
Caps de setmana de 10:00 a 19:00h. 
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Àlex Gutiérrez Pascual

Ubicació diferent però al mateix barri. Després 
d'abaixar la persiana fa dos mesos als baixos de 
Verdi 220, la perruqueria La Pelu ha canviat el 

pendent pronunciat d'aquest tram del carrer pel trà-
fec de gent en un dels locals de Travessera de Dalt 21, 
on anteriorment hi havia una botiga de souvenirs. 
L'establiment conviu ara amb comerços nous que han 
començat a apuntar un lleuger canvi d'activitats en 
aquest eix comercial, com una bugaderia, però també 
amb negocis amb una trajectòria dilatada, com la fl o-
risteria Jacaranda, la joiera La Llar d'Argent, la botiga 
de roba Boobarà o Llagostera Electrodomèstics. 

El perruquer Jaime Córdoba regenta el negoci des 
de fa dotze anys i assegura que va tenir la idea del 

trasllat abans de la pan-
dèmia. "Ho he fet per 
poder créixer", admet 
aquest perruquer, que 
suma deu anys més en 
aquest establiment com 
a assalariat, quan la per-
ruqueria estava situada 
al número 228 del car-
rer Verdi. L'aposta per 
la Travessera de Dalt té 
a veure amb les dimen-
sions del local nou ("és 
més ampli i té més pos-

sibilitats", apunta Córdoba) i la captació de clientela 
nova, aprofi tant l'afl uència de vianants d'aquest tram 
de l'eix comercial. Amb els anys d'experiència ha man-
tingut els clients més fi dels. 

Al local de Verdi 220 ha començat activitat una 
agència immobiliària. Una localització compartida 
amb una perruqueria emblemàtica d'aquesta zona del 
barri de la Salut: la perruqueria Edel i Toñy.•

La Pelu aposta per 
Travessera de Dalt 
per guanyar clientela
El trasllat a una antiga botiga 
de souvenirs apunta un canvi 
d'activitats a l'eix comercial

À.G.P.

La botiga Arc Iris celebra 
els 40 anys d'objectes de 
regal a Gran de Gràcia
"Durant tot el dia 17 xerrarem amb els clients, prendre'm cava i a les 
set bufarem espelmes", expliquen Joana Candell i Josep Capdevila 

Albert Balanzà

J oana Candell i Josep Cap-
devila, uns clàssics dar-
rere del taulell de les bo-
tigues Arc Iris del carrer 
Gran amb plaça Trilla (fi ns 

i tot van sortir els establiments a 
la pel·lícula de Jackie Chang, Los 
supercamorristas), celebraran el 
proper 17 de novembre els 40 anys 
de la botiga jove, la d'objectes de 
regal. En quatre anys, a l'altra, la 
de roba d'home, li arriba el cen-
tenari.

Com va ser el primer dia?
Aquí hi havia una casa de mà-
quines de cosir i hi havia relació. 
Marxaven i ens la van oferir. No 
teníem intenció però ho vam pro-
var.

Roba d'home a una banda.. roba 
de dona a l'altra per què no?
Ens ho deien però a mi no m'atre-
ia. Volíem coses que ens agrades-
sin. Quaranta anys enrere posar-

Joana Candell i Josep Capdevila, després de l'entrevista. Foto: A.B.

hi objectes de regal era innovador. 
Coses fetes a mà, i de proximitat.

Us heu especialitzat en infants. 
Quin és l'article més venut?
Ens hi vam anar trobant, vam am-
pliar l'estoc i ara tenim més de 500 
articles diferents. Els pintats a mà 
són els que tenen més sortida.

I alguns que el 1981 no hi eren, 
com els regals amb estelada. Com 
heu viscut aquesta evolució vital 
des de l'aparador del carrer Gran?
És un barri que ha evolucionat 
molt amb el tipus de gent, però 
segueix sent un barri proper. Ara 
hi ha molt estranger que entra, 
amb ganes de viure coses d'aquí.

Què s'emporten aquests nous cli-
ents d'altres latituds?
Són mares i pares joves, que volen 
practicar el català i que aquí te-
nim costum de parlar-lo i no can-
viar-lo amb ells.

Hi ha com un pinyol resistent al 
carrer Gran, i sobretot en aquest 

tram sobre Fontana. Quina rela-
ció teniu amb els Laín, amb els de 
la pastisseria Ideal, amb els Vall...
És una relació extraordinària. 
Ens vam conèixer en els primers 
temps de l'associació de comerci-
ants. La vam revifar. Molts ja no 
hi són. Però amb la renovació del 
carrer i amb els Jocs va haver-hi 
un impacte fort.

Patiu amb les cadenes i l'online?
Ara hi ha pocs comerciants que 
vulguin perdre hores, les cadenes, 
la pujada de la venda online... És 
un moment de difi cultat.

Li doneu valor a l'aparador, 
fins i tot amb exemplars de 
L'Independent 
Cada mes els canviem, i sí, sempre 
hi és, ara com a paperina de casta-
nyes. Intentem sempre fer barri. 

Com seran aquests 40 anys?
Ens fa molta il·lusió. Als 30 tam-
bé vam fer una mica de festa. Ara 
esborrarem el cartell dels 30 i hi 
posarem un 40. Esteu convidats. 
Durant tot el dia 17 xerrarem amb 
els clients, prendrem cava i a les 
set bufarem les espelmes.

Diem 40 anys però caminem cap 
als 100 anys de l'altra botiga.
Sí, el centenari serà sonat. El te-
nim a la voreta. 

A l'altra no es va tancar mai, ni 
durant la guerra?
Mai. Pel que ens han dit els avis 
i els pares. Aquesta vegada amb 
la Covid va ser la primera vegada 
que la botiga va estar tancada. Ni 
per la guerra, que ma mare sem-
pre explica que estava a la boti-
ga i va veure com s'aixecava una 
tapa de clavegueram de la plaça i 
hi sortia una milicià. "Ha comen-
çat la guerra", va dir.•

Conviu amb 
comerços com 
la fl oristeria 
Jacaranda o 
la joieria La 
Llar d'Argent
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'Escales avall' 
El darrer llibre que acaba de publicar l'escriptora Cinta Arasa, Escales avall (Columna), recull 
tres veus que s'entrellacen per donar la visió de la vida de tres dones de la mateixa família -àvia, 
mare i fi lla-, repassant les seves pors, encerts i fracassos i deixant al descobert la importància dels 
llaços familiars, que malgrat tot les uneixen i les salven. Bona part de la història té lloc a la Vila, 
territori prou conegut per l'autora que encara que no hi viu reconeix que hi té molt bones amigues, 
i a més ja havia explorat a la seva anterior novel·la, Paraules, fl ors, pólvora, una fi cció basada en 
els anys d'adolescència de la Mercè Rodoreda. Precisament l'autora visitarà Gràcia el proper 6 de 
novembre convidada pel Club de lectura de l'espai Pqno, per conversar sobre aquesta obra. 

E l Guzmán folla com els àngels. Bé, 
suposo que folla com follen la majo-
ria de nois de trenta i uns quants, és 
a dir, com els àngels. Ja els ha passat 
la curiositat i l'ànsia descontrola-

da de la primera joventut, però encara con-
serven la urgència del sexe, i aquell orgull 
de mascle, segur de si mateix, i la pressa. 
No sé si els homes, passada la cinquantena, 
poden aguantar aquest orgull, o potser és 
que no me’n recordo. Amb el Josep Maria 
fa tant de temps. I el Ricard… El tinc com 
mig esborrat de la memòria. Em sembla es-
trany. Em va agradar força, una temporada, 
i en canvi, ara, hi ha un munt de coses d’ell 
que no recordo gens ni mica. Però bé, això, 
que el Ricard és l’únic que tenia la meva 
edat i l’he esborrat gairebé del tot. I el 
Brendan, és clar, però el Brendan no el puc 
comparar amb ningú. Buf, no. Ara no. Aquí 
no puc pensar en ell. Aquest lloc és massa 
tètric. Prou. I la resta, tots més joves, molt 
més joves.
— Nena, deus anar ben servida. 
La Martina tot ho arregla amb una frase ba-
nal i una riallada. Sé que és el seu mecanis-
me de defensa, amb el panorama que té, o 
se’n riu una mica de les coses o ja em diràs. 
I jo necessito això, també. Frases banals i ri-
allades. La resta em fa nosa, però, és clar, la 
resta existeix.
— Montse, què et vols demostrar? Que con-
troles la situació? Quina situació? De què 
fuges, exactament? No em diguis que bus-
ques la joventut perduda follant-te jovenets 
perquè això ho fan els homes sense horitzó, 
i tu ets massa sofi sticada, per comportar-
te així. 
La Clara, amb la seva brillant dialèctica, la 
va clavar, és clar. La Clara sempre la clava. 

*****************************

Tan forta que era, Aurora… Jo no. Mai no 
ho he sigut, però sí que quan mos vam co-
nèixer encara em pensava que podia fer 
moltes coses. Vull dir, que tenia opcions, 
que allò no s’acabava allà, al piset del carrer 
de l’Or, en aquelles hores sola, en silenci, 
posant-ho tot a punt, en aquelles nits amb 
Ignasi. L’estimava, però… Potser si hagu-
és sigut més forta també hauria pogut ser 
més feliç, o potser hauria patit més o què 
em sé jo. 
— Treballo a la carnisseria matí i tarda, i 
als vespres, quan abaixem la persiana, ell 
se’n va al bar i jo faig net. Acabo cada dia 
esgotada, però els diumenges anem a casa 
mons pares i els veig tranquils, i ens men-
gem l’arròs, i si la setmana ha sigut bona, 
comprem un braç de gitano, i ma mare em 
diu, nena, que contenta que em fas. I jo 
somric. I ja està. Què més puc fer? Si marxo, 
els destrossaré la vida a ells. La carnisseria 
ens manté a tots. Estic condemnada. 
Aquell dia en què em va començar a expli-
car de bo de la seua vida, ella parlava, jo, 
amb lo cotxet de Cinta al costat, remenava 
el cafè, que ja estava del tot remenat i, pas-
sada la primera sorpresa, pensava que, en 

certa manera, érem bastant iguals. Vull dir 
que les circumstàncies mos havien igualat. 
Domés uns minuts més tard sabria del cert 
que no, que érem totalment diferents. Ella, 
enganxada a la vida amb totes les seues for-
ces. Jo, com la canya que s’emporta el riu. 
Però sí, mentre ella m’explicava que s’havia 
casat per sons pares, jo, per a mi, feia con-
vençuda: com jo. Està escrit que s’ha d’ho-
norar pare i mare.

************************************

Quan tens quinze anys no vols ser diferent. 
Quan tens quinze anys vols ser com la resta, 
vols que t’acceptin, vols fondre’t en la massa 
de la teva tribu. Ella no. Anava on volia, ana-
va com volia. Sola. 
— Un dia serem lliures.
La resta ens quedàvem al bar fent birres i 
fumant: -Està com una cabra. 
Han passat vint anys i segueix anant on vol. 
— Laia, ho tenim a tocar, hòstia!
Vaig envejar com mai la seva passió. Li ho 
vaig dir, que envejava la seva passió.
— Home, Laia, anar-te’n als camps de re-
fugiats representa tenir una bona dosi de 
passió.
No vaig respondre-li perquè crec que intu-
eix que, de passió, res. Sé que no vull tornar 
a casa, sé que no vull dir cada nit bona nit al 
Carles, ni tenir un fi ll amb ell i decidir que 
li comprem pitets de rus, tots de rus, ni un 
que no sigui de rus, ni envellir amb ell. Però 
no sé què vull fer, en lloc de tot això. Merda! 
Vull no poder dormir de neguit per alguna 
cosa. 
— Laia, quan faig composicions de fotos, no 
puc dormir de neguit.
— Tu has vist el traç de pinzell de la Lluïsa 
Vidal? És que ahir, pensant-hi, no podia 
dormir de neguit. Hi ha tanta poesia, en la 
seva obra. I, merda de món, ningú no la co-
neix. Saps?
— Ens hi juguem el coll! Vull ser-hi. 
Inhabilitaran els responsables del 9 de no-
vembre i això que va ser una cosa sobretot 
simbòlica, però l’u d’octubre va de debò, i 
aquest estiu tothom ha de ser a casa, hòstia, 
Laia! No sabem què pot passar! Fa dies que 
no dormo de neguit!
I jo, mentrestant, no sé quantes nits bevent 
fi ns no sé quina hora. No sé quantes excu-
ses per marxar el cap de setmana a formaci-
ons absurdes de la feina, a les quals no tenia 
cap obligació d’anar. No sé quants missatges 
d’amagat amb uns quants nois que només 
aconseguien apujar-me l’autoestima durant 
unes hores i després abaixar-me-la de cop, 
de matinada, quan estava sola en un carrer 
desconegut i no trobava ni taxi ni mentida 
creïble per tornar a casa a aquelles hores 
amb els ulls plorosos perquè què collons 
fots, Laia? I, en tornar-hi, trobar-me de cara 
amb tota la muntanya de coses per resoldre. 
I així, a poc a poc, vaig anar traient una tot-
xana, una rajola, una biga, fora, i al fi nal la 
casa que és la meva vida, fent aigües. 

[...]

Cinta Arasa (Tortosa, 1978) és llicenciada en Ciències 
Polítiques i té formació de postgrau en l’àmbit de les 
relacions internacionals i la gestió de les polítiques pú-
bliques. Ha realitzat diversos cursos d’escriptura cre-
ativa. És autora de més d’una quinzena de llibres per 
a infants i joves, alguns dels quals han estat traduïts a 
altres llengües. El 2013 va rebre el Premi Enric Valor de 
narrativa juvenil per la novel·la Vaig fer la maleta un dia 
de juny, i el 2021 el Premi Crítica Serra d’Or de literatu-
ra juvenil (creació) per Paraules, fl ors i pólvora. Ha es-
crit articles relacionats amb literatura, política i histò-
ria política en diversos mitjans. Escales avall és la seva 
segona novel·la per a públic adult. 

biografi a

Albert Salame
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Breus

Torna, Barraqueta 
i Eskapulats 
munten pel 6N la 
Cursa Ferran Blasi

La Cursa Ferran Blasi, 
la prova no competitiva 
en homenatge al jove 
militant de l'esquerra 
independentista mort 
d'un atac de cor sobtat 
el 2016, torna el proper 
dissabte 6 de novembre 
amb la cinquena edició. 
De la mà de La Torna, La 
Barraqueta i Eskapulats, 
la cursa, que no es va 
celebrar el 2020, sortirà de 
l'ateneu independentista i 
popular del carrer Goya 18 
i tindrà el local de Tordera 
28 com a punt d'arribada. 
Les inscripcions es 
poden fer a La Torna i La 
Barraqueta mateixes.

El CB Coll busca 
un nou impuls i 
presenta equips 
de la temporada
El CB Coll vol donar un 
nou impuls als equips 
i recupera enguany la 
presentació ofi cial de 
la temporada en un 
acte al poliesportiu de 
la Creueta el proper 
diumenge 7 de novembre 
(17.45h), coincidint amb 
el partit de lliga del sènior 
masculí. Per organització 
i aforament cal reserva 
prèvia. El club manté 
les inscripcions des de 
l'escoleta fi ns al sènior.

Cedida

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

E l primer equip mascu-
lí de l’Europa es desplaça 
aquest cap de setmana a 
Osca amb l'objectiu de su-
mar la segona victòria de 

la temporada que li permeti redre-
çar el rumb en la lliga (16è classi-
fi cat) i oblidar la derrota contra 
el cuer SD Ejea (2-3). Diumenge 
passat, l’equip que entrena David 
Vilajoana va tornar a ensopegar 
al Nou Sardenya, on ja ha deixat 
escapar 11 punts en només quatre 
partits, contra un rival que va sa-
ber aprofi tar les errades defensi-
ves dels graciencs. Els gols de Javi 
Solsona (el primer en el seu comp-
te particular) i David Jiménez, de 
penal, van ser insuficients per a 
empatar un encontre que es va po-
sar coll amunt en el primer temps 
i que va posar de manifest, un cop 
més, que en aquesta categoria no 
es poden regalar tantes pilotes al 
mig del camp ni en defensa.

L'Europa arriba al Municipal 
de Grañén (diumenge 31 a les 12h) 
amb un bagatge de gols encaixats 
preocupant: 17 en 8 jornades. Per 
contra, l'equip va demostrar en el 
tram fi nal del partit contra l’Ejea 
que pot generar perill ofensiu amb 
molta facilitat tot i la manca de de-
fi nició fi nal. Albert Martí tornarà 
possiblement a la convocatòria, 
un cop s'ha refet de les molèsties 
que va patir després del partit a 

L'Ejea refusa una pilota a l'àrea durant el partit contra l'Europa. Foto: A. Benet

L'Europa masculí 
busca la reacció al 
camp de l'Osca B per 
invertir la dinàmica
Els jugadors escapulats encaixen la tercera derrota al Nou 
Sardenya contra l'Ejea (2-3) en un matx amb massa errades

Eivissa. Nolla, en canvi, no arriba-
rà a temps de recuperar-se.

L'Osca B té dos punts més que 
l'Europa i encadena dues setma-
nes sense perdre. En el darrer par-
tit a casa, va derrotar el Prat (2-1).

L'enllumenat nou, entre el pri-
mer partit de Copa i final d'any. 
Tot és a punt perquè l’Ajuntament 
de Barcelona comenci les obres 
de millora de l'enllumenat del 
Nou Sardenya. L'empresa Cobra 
Instalaciones y Servicios s'ha en-
dut l'adjudicació pública d'una 
obra que ha estat licitada per valor 
de 332.000 euros i que haurà d'en-
tregar-se abans no acabi l’any. La 
voluntat del govern del Districte, 
però, és que les obres estiguin en-
llestides abans del partit de Copa 
del Rei, previst per a l'1 de desem-
bre. L'actuació consisteix en subs-
tituir els equips convencionals 
per sistema LED. També inclou la 
instal·lació de detectors de movi-
ment, presència i lluminositat en 
alguns punts per tal d'optimitzar 
millor la instal·lació.• 

Adjudicada l'obra 
d'il·luminació del 
Nou Sardenya, que 
ha d'acabar abans 
del fi nal d'any

Doble visita a terres aragoneses. 
L'Europa femení, líder del seu 
grup a la Primera Estatal, també 
viatjarà a Osca per disputar la 
setena jornada de lliga. El rival 
d'aquest dissabte 30 (18.30h) 
del conjunt que entrena Joan 
Bacardit ocupa la cinquena 
posició a la taula, amb vuit punts 
menys que les escapulades. 
Només ha perdut dos partits, 
contra Espanyol i Son Sardina.

Opinió convidada
Ramon Ortiz, conductor del programa 'Toc Escapulat' de Ràdio Gràcia

Benvolgut Antoni

L a setmana passada a la contra de 
l’amic Benet Gràcia Escapulada, re-
latava com es trobava a l’Antoni a 
les escales de Josepets, i aquest es-
tava capfi cat de amb la pregunta 

"què hi fem tant avall?"... Arribava a unes 
conclusions al meu parer errònies, perquè 
la pregunta en si és errònia. El club està 
més a dalt que mai en les darreres dèca-
des, i el que ell titllava de "collonades" són 
justament la bandera actual d’aquest club. 
No ens enganyem, la gent i les noves gene-

racions d’europeistes estan cansades del 
futbol modern, i s’han apropat al nostre 
club perquè se senten identifi cades amb 
Gràcia i també amb els seus posiciona-
ments públics a nivell social i polític. En el 
terreny esportiu ja fa anys que per sort el 
futbol no és cosa de matxos, i ara ben poc 
ens importa quin és el gènere de la perso-
na que defensa els nostres colors a la ges-
pa, i no es cap "collonada" sinó una qües-
tió d’ovaris ben posats la que ens fa mirar 
amb orgull el nostre equip femení.

Ara, si el que li segueix preocupant de 
debò és la situació de l’equip masculí, que 
estigui tranquil, que aquest grup té gana, i 
que la remuntada començarà més d’hora 
que tard, qui sap si a Osca aquest mateix 
cap de setmana. Per tant, Antoni, estigues 
tranquil, el club està viu social i esportiva-
ment, ha doblat el nombre d'associats i se-
gueix arrelant-se a Gràcia. Sigui optimis-
ta i vagi amb el cap ben alt al Sardenya, 
perquè com canten els Eskapulats, "Si tots 
animem guanyarem".•

El CT La Salut 
celebra la Diada 
de l'Esport amb 
infants i socis
Persones associades 
i infants de l'escola 
participaran el proper 7 
de novembre a la Diada 
de l'Esport, que organitza 
el Club Tennis La Salut. 
La cita, suspesa l'any 
passat, és una retrobada 
de membres de l'entitat. 
La diada coincidirà amb 
l'equador del Campionat 
Social de Pàdel, que va 
arrencar dissabte passat 
i s'allargarà fi ns al 14 de 
novembre.
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FUTBOL
Segona RFEF (Gr. 3)
Jornada 8
CE Europa 2 - 3 SD Ejea
Classifi cació
1. CD Terol .............18 punts.
16. CE Europa ........ 6 punts.
Jornada 9
SD Osca B - CE Europa 
(31/10, 12h)

Primera Est. fem. (Gr. 3)
Jornada 6
Europa 9 - 0 Casablanca
Classifi cació
1. CE Europa .........18 punts.
Jornada 7
SD Osca - CE Europa 
(30/10, 18.30h)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Jornada 5
Vedruna 40 - 70 IPSI 
Claret 62 - 82 Ciutat Vella
Lluïsos 67 - 69 CN Tàrrega
Classifi cació
1. JAC Sants .............. 5 G 0 P.
4. Bàsquet Lluïsos ... 3 G 2 P.
7. Vedruna Gràcia ... 2 G 3 P.
10. UE Claret .............1 G 4 P.
Jornada 6
CB IPSI - UE Claret (6/11, 
17.45h)
Escolapis Sarrià - Vedruna 
Gràcia (6/11, 18h)
SD Espanyol - Bàsquet 
Lluïsos (7/11, 12h) 

Copa Cat. fem. (Gr. 1)
Jornada 5
Joventut L'Hospitalet 57- 
44 SaFa Claror
Classifi cació
1. CBF Cerdanyola ....4 G 1 P.
8. SaFa Claror .......... 2 G 3 P.
Jornada 6
Bàsquet SaFa Claror - SESE 
(6/11, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.

Jornada 4
CN Rubí 5 - 11 CN Catalunya 
Classifi cació
1. At. Barceloneta ......12 pts.
11. CN Catalunya ... 3 punts.
Jornada 5
CN Catalunya - CE 
Mediterrani (30/10, 18h) 

Divisió d'Honor fem.
Jornada 3
Boadilla 7 - 10 Catalunya
Classifi cació
1. CN Mataró .......... 9 punts.
7. CN Catalunya ..... 3 punts.
Jornada 4
CN Catalunya - CN Sabadell 
(30/10, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr. 1)
Jornada 4
Grups Arrahona 2 - 1 Gràcia
Classifi cació
1. AE Les Corts......10 punts.
13. Gràcia FS .......... 3 punts.
Jornada 5
Gràcia FS - AE Xarxa Horta 
L'Hospitalet (30/10, 16.15h)

HOQUEI PATINS
Tercera Cat. masc. (Gr.1A) 
Jornada 4
UE Horta 5 - 2 CH Claret
Classifi cació
1. UE Horta ........... 12 punts.
6. CH Claret ........... 4 punts.
Jornada 3
CH Claret - Cerdanyola CH 
(7/11, 17:45h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal 
masculina (Gr.3B) 
Jornada 2
Esparreguera 4 - 2 Lluïsos
Classifi cació
1. CTT Torelló ........ 4 punts.
2. ETT Lluïsos .........2 punts.
Jornada 3
CTT Torelló - ETT Lluïsos 
(13/11, 17:30h)

Resultatsel repor

La portera que primer 
no volia fer waterpolo

Martina Terré, jugadora del Sant Andreu formada al Catalunya, 
guanya el Mundial júnior amb Espanya i el premi en la seva posició

À. Gutiérrez Pascual

E ls inicis de la graci-
enca Mariona Terré 
(Barcelona, 2002) al wa-
terpolo no van ser tan 
positius com ara. Portera 

del CN Sant Andreu des de fa 
tres temporades, recorda tenir 
una mala experiència als 9 anys. 
"El primer dia vaig em van fer 
mal i vaig acabar plorant", re-
coneix Terré. Però de seguida 
va trobar el seu lloc a la piscina: 
la porteria, aparentment "més 
tranquil·la". "Al cap dels anys ja 
vaig veure que era una posició a 
nivell mental molt dura", assegu-
ra. Tot i així, fer de portera li ha 
reportat fi ns ara títols i reconei-
xements. El 15 d'octubre passat 
es va proclamar campiona del 
Món amb la selecció espanyo-
la júnior, després de vèncer amb 
claredat Grècia a la fi nal (5-10), i 
va rebre el títol de millor portera 
del torneig. "La semifi nal contra 
Itàlia va ser molt disputada però 
a la fi nal vam estar molt bé en 
defensa i en atac", destaca.

Formada a les categories base 
del Catalunya, Terré va formar 
part de la plantilla de l'ascens a 
Divisió d'Honor la temporada 
2018-19. L'entrenador d'aquell 
equip era Gabor Egedi, que conti-
nua dirigint el Catalunya femení. 
Egedi va entrenar Terré en les eta-

pes prèvies fi ns al salt a l'equip ab-
solut. "Estic molt orgullós del que 
ha aconseguit", assegura el tècnic. 
El curs després de l'ascens Terré 
va fi txar pel Sant Andreu i el 2019 
va aconseguir amb la selecció es-
panyola el Campionat d'Europa 
Júnior i el guardó de millor por-
tera de la competició. 

L'any de la victòria a l'euro-
peu, la seva germana Mariona 
(Barcelona, 2004), waterpolista i 
jugadora del Catalunya, es va pro-
clamar campiona d'Europa cadet 
amb Espanya i també va obtenir 
el títol de millor portera del cam-
pionat. El proper 27 de novembre 
Martina i Mariona s'enfrontaran 
defensant al duel Sant Andreu-
Catalunya de lliga (18h). Veïna 
del carrer Rabassa, a tocar de la 
plaça Rovira, Martina conside-
ra "especials" aquests encontres. 
"M'encanta poder jugar contra 
ella, veure-la a la porteria segura. 
Vagi com vagi el partit, que ho faci 
bé", afi rma. "Espero que guanyem 
i que Martina faci un bon partit", 
coincideix Egedi.•

La gracienca Martina Terré, després d'aconseguir el Mundial júnior. Foto: Cedida

"Al cap dels anys 
vaig veure que 
era una posició a 
nivell mental molt 
dura", explica

de Gràcia

www.independent.cat

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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Opinió

Tothom està molt content perquè Gràcia ha sumat des de 
fa uns quants dies una nova parada de castanyes a la pla-
ça Revolució, a més de les clàssiques del carrer Bailèn i de 

Riera de Cassoles amb carrer Gran (a tocar de Lesseps). Tothom està 
molt content i s'imagina comprant castanyes i boniatos sortint del cine 
una bonica tarda-vespre d'hivern... Tothom, no. Alguns veïns de pla-
ça Revolució, ja prou contents amb les tabalades i demostracions de 
sound-system d'aquest estiu, ara han descobert l'oloreta i el fum que 
puja i entra per les fi nestres obertes, i que ho farà tres mesos cada any 
a partir d'ara. "Com et despistis, acabes amb el pis fent olor de calçota-
da", diuen. I així pot ser fi ns al 15 de gener...

El
depen-

dent

Editorial

Necessitat de posar 
ordre al barri del Coll

E ls plans urbanístics i la seva concreció sobre el carrer sempre van 
a ritmes molt diferents, i els mitjans de comunicació hi tenim un 
paper complicat: d'una banda, ens crema a les mans una informa-

ció nova quan surt per primer cop a la llum o l'esbrinem pel que es mou 
en els despatxos municipals, i de l'altra, som plenament conscients que 
la difusió no farà que l'execució vagi més ràpida. 

El desembre de 2018 aquest setmanari obria la portada amb el se-
güent titular: El Coll es convertirà en barri pacifi cat amb una desena de 
carrers en plataforma única. El pla s'havia presentat en una taula urba-
nística veïnal i el vam explicar, i algun càrrec ofi cial es va espantar pre-
cisant que allò trigaria a ser una realitat.Acceptat el bany de realitat, 
ja han passat tres anys d'aquella portada, i sembla que arribem a les 
etapes fi nals d'una part d'aquelles ànsies de pacifi cació amb els tràmits 
oberts sobre les dues últimes expropiacions que afecten l'ampliació del 
coll d'ampolla que ha convertit en un caos aquests últims anys l'accés 
des del carrer Santuari al barri del Portell i al mirador Joan Sales. La 
voluntat del districte en temps del regidor Guillem Espriu d'ubicar-hi 
allà l'escola bressol El gat negre i la reforma de l'escola Virolai encara 
va complicar més la mobilitat a la zona. "Això no és una autopista!", cri-
dava aquesta setmana un veí, quan un redactor de L'Independent s'in-
tentava obrir pas en moto entre dos camions i un cotxe que sortia dels 
apretats aparcaments de superfície no regulats a la zona.

No gaire lluny d'allà també hi ha hagut moviment aquesta setma-
na en la primera reunió informativa per obrir el camí forestal entre 
el carrer Repartidor i el passeig Turull, per sobre de l'aula ambiental, 
en aquest cas per afavorir el fl ux de vianants a través de la muntanya. 
Com que la reunió sembla que ha anat bé, endavant les atxes. Les ex-
propiacions són bones si juguen a favor de la millora del veïnat en el 
seu conjunt, i aquí hi ha dos casos que més aviat que tard ja s'encami-
nen cap al seu fi nal.  
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Més val prevenir 
que guarir 
 
El passat dia 1 d'octubre hi va haver un 
atropellament de dos menors de quart i 
sisè de primària, germana i germà, a l'avin-
guda de Vallcarca, amb el resultat de múl-
tiples traumatismes i hospitalització en 
estat greu del nen. Dies després, l'Ajun-
tament ha pintat a l'asfalt de l'avinguda 
unes grans inscripcions de color groc vis-
tós avisant de la proximitat d'escoles i ha 
col•locat unes plataformes elevades re-
ductores de la velocitat. És trist que hagi 
de passar un fet com l'atropellament d'uns 
menors per a que es reaccioni davant situ-
acions de perill, però més val tard que mai. 
Els veïns i veïnes del carrer de Montornès, 
molt proper a l'avinguda de Vallcarca, ja fa 
un any que vam recollir signatures per de-
manar a l'Ajuntament que prengués mesu-
res a fi  de reduir de manera efectiva la gran 
velocitat a la que molts vehicles baixen 
pel nostre carrer, ara de plataforma única i 
per tant molt perillós per als i les vianants, 
ja sigui veïns i veïnes o alumnes d'alguna 
de les quatre escoles que són a prop. Hem 
d'esperar una nova desgràcia per a que es 
prenguin mesures?
 
Elsa Rodríguez-Cabo Doria i Jaume 
Altamira Palau, veïna i veí del carrer de 
Montornès

Lola Capdevila

Aquest novembre arriba amb un 
munt de propostes de diferents 
col·lectius feministes perquè sigui 

cultural, combatiu, republicà, assem-
bleari, artístic, de record a les víctimes 
de la violència de gènere, als pensionis-
tes... I el Consell de Dones de la Vila de 
Gràcia té la determinació i la voluntat 
d’impulsar i recolzar totes les iniciati-
ves que facin visible la força imparable 
de les dones. Les grans, les no tan grans 
i les joves que s’organitzen més enllà del 
rol que encara ara imposa la societat. I 
quan un col·lectiu s’organitza és impara-

ble. Aquest 13 de novembre al matí ens 
trobarem a l’Espai Fontana per debatre 
sobre coeducació, salut, cultura, dones 
grans o espai públic. I el divendres 26 a la 
plaça de la Virreina per recordar a la M. 
Ángeles víctima de la violència masclista. 
Aquesta violència que encara es manifes-
ta cruel contra les dones, els seus fi lls i els 
col·lectius més desfavorits. També el de 
les pensions i sous precaris que no donen 
per viure dignament. Hi haurà una com-
panya del Consell que ens representarà a 
Nomenclàtor i anirem avançant en noms 
de carrer i plaques dedicades a dones pi-
oneres. I seguirem trobant els espais fos-
cos de la vida i la via pública. El que no 
puguem fer nosaltres, altres ho continu-
aran. El camí està marcat i amb unitat i 
determinació, tot és possible.•

Novembre és dona

Seguirem trobant els 
espais foscos de la 
vida i la via pública; 
el camí està marcat

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 Gastó, periodista

Torna la Copa al Nou Sardenya, 
i que es repeteixi la història

N o té la charme de la Coupe de France o la history 
de la FA Cup, però la Copa d’Espanya –cal posar-li 
el nom d’un personatge?- segueix sent una com-
petició especial. No massa ben vista pels grans, sí 
que té signifi cació pels –pocs- equips no professi-

onals que hi participen. Entre ells, evidentment, l’Europa... 
potser també per estar poc habituat a disputar-la!

Deu ser per això que alguns tenim ben fresca –tot i ha-
ver passat ja més de 40 anys- aquella eliminatòria con-
tra el Málaga de fi nals dels 70 a la Copa del Generalísimo 
-EPND-. Veure al vell Sardenya jugadors habituals a les col-
leccions de cromos –a TVE sortia el Madrid i prou- resulta-
va temptador. I més davant dels nostres ídols del moment. 
Recordo haver gaudit veient com el guardià Pep Rovira, el 
contundent Balsera o el ratonil Sagrera –ningú no llança-
va les faltes com ell- plantaven cara. Del rival em fi xaria 
amb el porter Palomo –nom impensable en l’odiós futbol 
modern- i Jantunen, un... fi nlandés! -en aquella època, poc 
menys que un marcià-. I davant de tots, el defensa inter-
nacional Macías –aquest sí, EPD- amb qui recordo que un 
grup de gent es va quedar parlant –jo només escoltant, 
la vena periodística encara no era prou gruixuda- a tocar 
dels vestidors, al fi nal del partit. Una situació –la gent do-
nant-li la ma i tocant-lo amistosament- impensable ara. En 
el fons, només eren escapulats feliços pel 3-3, per la imatge 
de l’Europa, pels gols de Saura i per gaudir d’un dia de Tots 
Sants diferent. 

El meus records tenen continuïtat al partit de tornada. 
A La Rosaleda el 5-0 va ser inapelable... però a casa, tota la 
família davant la ràdio escoltant els resultats de Copa, vam 
obrir els ulls com plats quan el locutor –devia ser RNE, 
poc més hi havia llavors- va dir: “Málaga, 0 – Europa, 5”. El 
meu pare –i, de retruc, la resta- vam reaccionar amb fre-
dor. Impossible. Segur que era a l’inrevés, com va corrobo-
rar el propi comentarista pocs minuts despres en repassar 
la totalitat de la jornada...

Tampoc he oblidat enfrontaments posteriors a la ja 
Copa del Rei (ex, ara). El de mitjans dels 80, i ja treballant 
per l’SPORT, contra l’Espanyol. Prèvies pantagruèliques 
als xiringuitos de la Barceloneta –EPD, altre cop- i el gol 
de Bermejo a Sarrià –ja sabeu...- I l’últim amb l’Andorra. El 

gol de penal de Samper –un dels de la anomenada Mutua 
de Terrassa- a l’anada i el posterior KO al petit camp d’Ai-
xovall, on també hi era.

Ara torna a tocar Copa, la del preparat. Dos desitjos: 
que toqui un equip amb trempera –millor Athletic que 
Alcorcón- i que el rival accepti jugar en una superfície de-
teriorada amb una il·luminació defi cient. Vaig viure in situ 
com el València no posava cap pega a fer-ho, fa uns anys, al 
futbolí de la UE Llagostera (EPD, fi nalment). Esperem que 
es repeteixi la història.•

Tenim ben fresca aquella 
eliminatòria contra el Màlaga 
a fi nals dels 70, no hem 
oblidat la de l'Espanyol i la de 
l'Andorra; ara torna: que toqui 
un equip amb trempera -millor 
l'Athletic que l'Alcorcón

Arxiu F.X.M.

el 
bloc

Anomenar (bé) 
per existir 

Silvia Manzanera

L legeixo en un cartell del metro una 
publicitat d’una entitat social les pa-
raules “discapacitada” i “minusvàli-

da” tatxades per tal de destacar el terme 
“persones”. Entenc que el missatge de 
l’entitat sigui posar el focus en la no dis-
criminació o exclusió de ningú per molt 
diferent que sigui. Sí, totes som perso-
nes. I és cert, elles són iguals en drets i 
deures però sí que són persones que te-
nen una discapacitat per la qual se les 
ha discriminat, insultat i menystingut 
en una societat normativa i cruel. I re-
conèixer aquesta discapacitat que les fa 
diferents -a més d'organitzar-se, pressi-
onar i lluitar amb consciència- ha servit 

per aconseguir les eines i recursos que 
necessiten per desenvolupar-se a la vida 
com totes les persones es mereixen en 
un món que pretén ser just. El que no 
s’anomena no existeix. 

Perquè les paraules són poderoses, 
el llenguatge és una eina de lluita i les 
dones ho sabem prou bé perquè mai ho 
hem tingut a favor, tampoc les insti-
tucions ni les lleis ni tan sols el suport 
d'aquelles que diuen que ens represen-
ten; el color morat no us fa feministes. 
Per això seguim utilitzant amb tota la 
intenció política la paraula dona, per-
què termes tant moderns com persona 
menstruant, cis, vaginaportant, proge-
nitor gestant, maternitat subrogada o 
treballadores sexuals no són inclusius, 
no són més progres, només serveixen per 
disfressar una misogínia antiga i persis-
tent, el masclisme de sempre que cosi-
fi ca, explota i mata les dones. Per això 
seguirem cridant què som, per poder 
existir, perquè un futur millor sigui pos-
sible per a les nostres fi lles i fi lls. Ja sigui 
a Madrid o a la Fontana.•

Aquest neollenguatge 
inclusiu no és progre, 
només disfressa la 
misogínia de sempre
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Em demanen des del Grup d'Estudis Coll-
Vallcarca que escrigui alguna cosa sobre el 
meu pare i, veritablement, se'm fa difícil re-
sumir en unes quantes línies la vida i trajec-
tòria professional d'una persona molt cone-

guda en aquest barri i que, a més, vaig tenir la sort 
que fos el meu pare.

Va néixer en aquest barri el dia 13 de desembre de 
1909, dia de Santa Llúcia, a la casa del carrer Duran i 
Borrell número 2, on després va estar l'antic bar del 
Carbonero, que posteriorment es va dir Bar Sociedad, 
i actualment és el bar restaurant Bona Tapa.

El seu pare, és a dir, el meu avi, era paleta i realit-
zava treballs de paleta pel barri. Per algun racó de 
casa i molt guardat, tant que em seria difícil trobar 
(intentaré buscar-la, però no prometo res), hi ha una 
factura feta per ell per unes obres al carrer Proyecto 
(ara Móra la Nova). Resulta interessant per estar feta 
de pròpia mà i pels preus. 

Per tal de seguir la tradició familiar, el meu pare 
va treballar de paleta amb diversos constructors de 
l'època. El que jo recordo i segons ell explicava era 
un tal Truñó, del qual deia que havia treballat en al-
guna escola de l'Ajuntament, i en les torres venecia-
nes d'obra vista en l' entrada a Montjuïc per la Plaça 
d'Espanya. Més tard es va establir pel seu compte, 
formant una societat amb el seu company de treball, 
Antoni Bonell Dalmases. L'empresa es va denominar 
'José Marsol, Construcción y reparación de toda cla-
se de obras', ubicada a la Plaça de Laguna de Lanao, 
2, i així van començar els treballs en el barri, cons-
truint la primera casa al carrer Cambrils, una caseta 
de planta baixa, que avui dia es troba a la zona de de-
molició. Si no recordo malament, havia anat a l'esco-

la amb Pantaleó i Francesc Bruguera, encara que no 
puc confi rmar-ho perquè no tinc constància d'això, 
però com a mínim sí puc assegurar que eren com-
panys de jocs i entremaliadures al barri. Es va casar 
amb Juana García Beas, la meva mare, i d' aquesta 
unió vam néixer la meva germana Montserrat i jo.

Les obres més importants en el barri van ser els 
edifi cis industrials de l’ditorial Bruguera. Van arri-
bar a una entesa de mútua confi ança amb els senyors 

Bruguera i també amb el senyor Guillem Molinas, 
marit de la senyora Antònia Bruguera; ell era l' en-
carregat de supervisar les obres i amb el qual es solu-
cionaven els possibles problemes.

A part de l'Editorial Bruguera, el meu pare va fer 
diferents cases per a moltes persones del barri, re-
bent moltes felicitacions d'agraïment i alguna recri-
minació, gairebé sempre per motius econòmics.

També va fer les galeries d’alimentació de la bai-
xada de Sant Marià amb el carrer de Mora d’Ebre, 
cal dir que van ser les primeres galeries d’alimenta-
ció de Barcelona amb un èxit extraordinari ja que va 
modernitzar el petit comerç i va posar el nostre bar-
ri a nivell de qualsevol altre amb mercat municipal. 
Això va ser des de l’any 1967 fi ns aproximadament el 
1975, quan va començar la crisi dels mercats muni-
cipals per la instal·lació de les diferents cadenes de 
grans superfícies, coincidint també amb el trasllat de 
la part industrial de l’Editorial Bruguera a Parets del 
Vallès, tot això va provocar una davallada de vendes 
amb el posterior tancament d’aquests locals, I que 
després de estar tancades un bon grapat d’anys, actu-
alment s’està habilitant per posar un súper mercat

Va ser un bon pare i va procurar donar-nos els mi-
llors estudis, També puc dir que mai no va fer res 
sense un soci o company i s' ha de reconèixer que va 
tenir una sort especial amb la que va aconseguir unes 
molt bones amistats.

Va morir el dia 5 de novembre de 2003, amb els 
símptomes clàssics de l' edat, insufi ciència cardio-
respiratòria. 

Que aquestes línies serveixin d' homenatge a un 
gran home que certament va ajudar moltes persones 
a aconseguir un habitatge digne.•

Opinió convidada
Josep Marsol Garcia, veí del Coll-VAllcarca 

Josep Marsol, constructor 

Cedida

Opinió

E l mes de novembre d’enguany farà tres anys 
de l’ocupació veïnal del jardí de l’alzina i de 
les casetes del carrer Encarnació. Tres anys 
durant els quals les victòries (veïnals, també) 
han estat moltes, però... Aquest és el proble-

ma: que sempre hi ha un però. Portem gairebé tres 
anys, més de mil dies— alguns molt llargs, gràcies 
al collonavirus—, defensant la causa, tenint cura del 
verd i la biodiversitat, fent assemblees, debatent, re-
ivindicant, compartint, creant campanyes, fent di-
fusió, escrivint— articles, actes, posts a xarxes so-
cials—, pensant-hi, reunint-nos, escoltant, atenen, 
regant, patint... I a cada pas, hi ha alguna pega.

La nostra mobilització va alertar del patrimoni que 
perillava a l’administració, a la lluna, però... Les veïnes 
vam salvar l’alzina i les fi nques, però... El poble orga-
nitzat va tenir cura del jardí i hi va (re)tornar la vida, 
però... Un rere l’altre. I ha dut aquell moviment popu-
lar transversal i heterogeni de creació espontània a la 
banqueta, amb l’argumentació continuada— per no 
dir enfi lall d’excuses— sobre la necessitat de dur a ter-
me gestions administratives, legals, per seguretat, etc. 
O, millor dit, i encara pitjor: dempeus davant la reixa 
(amb cadenat) que separa el nostre jardí (teu, meu, de 
totes) de la ciutat encimentada, de la gent que necessi-
ta el verd. Però... Això no és tot, és clar.

L’administració, a canvi de la paciència i la confi -
ança mentre veiem (un cop més!) l’espai abandonat, 
mig erm, convertint-se en abocador, (ens) promet 
accions i terminis que després no compleix. Un rere 

l’altre, també. Fins al punt que, en un tardà i lamenta-
ble exercici de sinceritat (ens) confessa que no poden 
complir-los, per tant, ja no (ens) en faran més. I, tot 
d’una, el verd que (des)esperava, i nosaltres, ja no sa-
bem què (més) fer...

Tres anys, portem, així. Un dels quals amb les fi n-
ques com a propietat pública (teva, meva, nostra). I 
seguim, atrapats en un bucle que, a l’estil del dia de la 
marmota, es repeteix sense fre. Per condicionar l’es-
pai de cara a l’accés de persones alcen murs enormes 
que tapien arbres del jardí difi cultant-ne la cura— i ja 
no diguem el gaudi; per a treure la runa (que sembla 

no acabar-se mai, tot i que és obvi quan es destruei-
xen elements com la caseta del vigilant, que havíem 
acordat preservar), es facilita l’accés a maquinària i 
operaris sense gaire supervisió que, una vegada més, 
compacten el sòl del jardí i arrasen amb la fl ora exis-
tent; a l’espera del disseny i el material per a cons-
truir una tarima que protegeixi l’alzina, hi posen unes 
tanques i es queden de braços plegats, perquè, total, 
de la fauna que hi vivia ja ben poca en queda, és igual; 
i, quan hi hagi temps, ganes, eines i/o pressupost, 
tornaran els operaris per a fi nar el tema, a aixecar el 
ciment de la part del pàrquing, que es veu que fer-ho 
tot d’una sola tacada era massa feina, millor en dues 
tandes (amb un temps indefi nit entremig), per tor-
nar a fer enrenou, espantar o destruir el que sigui que 
hagi crescut o hi haguem pogut plantar, crear i tingut 
cura... De nou. 

Tres anys. Ens repetim, ho sabem (i n’estem fartes), 
però... Ja n’hi ha prou, no? D’antropocentrisme i d’in-
operància. Autogestió. Ja. A la tercera va la vençuda. I 
el diumenge 7 de novembre ho celebrarem.•

Opinió convidada
Assemblea Salvem l'Alzina

El dia de l'alzina

Tres anys portem així, i 
seguim atrapats en un bucle 
que es repeteix sense fre; ja 
n'hi ha prou d'inoperància

À.G.P.
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Exposicions
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)

De l'1 al 15 de novembre
Curnem-nos les ferides. Mostra fotogràfi -
ca per desmuntar estereotips dels cossos 
de dones i noies a càrrec d'Irina Gual. La 
mostra té per objectiu donar visibilitat a 
diferents tipus de cossos. Les fotografi es 
que protagonitzen aquesta mostra són de 
dones i noies nues. El 5 de novembre a les 
18 hores tindrà lloc la inauguració de l’ex-
posició amb l’artista Irina Gual. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Del 2 al 29 de novembre
Exposició Llibertat Ródenas, feminista i 
anarcosindicalista. Llibertat Ródenas fou 
coneguda pel seu activisme. Filla de pare 
republicà i anticlerical, va estudiar en una 
escola laica. Procedent de Xera, es va tras-
lladar a Barcelona, va viure a Torrent de 
l'Olla a partir del 1918. Dissabte 6 de no-
vembre a les 12 h tindrà lloc una xerrada 
a càrrec de la historiadora Dolors Marín. 
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)

Fins al 18 de gener
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 
Exposició que recull la trajectòria de l’edi-
torial Alpina, referent de l’excursionis-
me català i que encara ara lliga literatu-
ra i coneixement de l’entorn. La mostra, 
i el llibre que l’acompanya, examina com 
ha canviat la manera de fer els mapes i 
en subratlla la dimensió cultural, amb 
vint-i-cinc recorreguts que combinen 
textos dels clàssics catalans amb els ma-
pes Alpina. L'escriptor gracienc Julià 
Guillamon ha estat l'encarregat de la tria.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Actes
Divendres 29 d'octubre
Taller: Màscares de terror. Cal inscripció 
previa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h

Teatre: 3 escenaris en un sol apartament, 
representació de l'obra de Josep Gili, a 
càrrec del grup Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h i dissab-
te a les 18 h

Concert: Hideout i Insomni.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22 h

Concert: Maktub.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 30 d'octubre
Espectacle familiar: Tom Sawyer, detec-
tiu. A partir de 5 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30h 

Festival LEM 2021: Inhumankind + Coure.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19.30 i a 
les 20.30 h

Diumenge 31 d'octubre
Data límit per participar a la convocatò-
ria artística del Casal de Barri Cardener. 
Art per erradicar la violència de gènere. 
Bases a cardener.cat i dinamitzacio@car-
dener.cat
Casal Cardener (Cardener, 45)

Dilluns 1 de novembre
Espectacle familiar: Bransilvania. Màgia 
i terror.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 12 h

Espectacles públic adult: Barón de 
Münchhausen (burlesque) i Marató de 
contes de por.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 18h i a les 20h

Dimarts 2 de novembre
Taller: Art bot. Per aprendre a fabricar un 
robot motoritzat que, a més, serà artista. 
Iniciació a la robòtica i descobriment de 
l'art vinculat a la ciència.

També dimarts 9. Cal inscripció prèvia. 
Per a infants d'entre 6 i 12 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dimecres 3 de novembre
Sac de rondalles: Contes de la Xina. Amb 
Gina Clotet. A partir de 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

Gràcia Riu. Els viatges de la paraula. 
Concert: Ay madre, amb Núria Cela i 
Gregori Ferrer.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 18.30h

Xerrada musical a càrrec de Toni 
Castarnado Linde, periodista.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 18.30h

La Taverna del CAT: Ricard Ros i Luís 
Peixoto. Reserva prèvia a bardelcat@
gmail.com
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Dijous 4 de novembre
Concert: Teen Cobra + The Check This 
Outs.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 5 de novembre
Dansa: Invictus. Sense límits. Espectacle 
de dansa inclusiva de la cia Invictus 
Dance Company. Obra basada en les ex-
periències personals de cada integrant 
d'Invictus que trata de com afrontem si-
tuacions adverses, de canvis, de tornar a 
començar...
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30h

19è Al Ras. Bluegrass & Old Time Festival: 
Woodspell.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

Entitats

Divendres 29 d'octubre 
Xerrada i presentació del llibre La guer-
ra invisible. Moros, afroamericanos y 
gitanos en la Guerra Civil (1936-1939), 
amb el seu autor, l'historiador Francesc 
Tur. Intervindrà Ricard Valentí (activis-
ta contra l'antigitanisme i president de 
l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia). 
Presenta Agita't Gràcia.
Associació de Joves Gitanos de Gràcia 
(Igualada, 10), a les 19h

Dissabte 30 d'octubre
Concert: 40 anys de cançó francesa amb 
Quinta El Galo.
Jardí del Silenci (Encarnació, 62), a les 
19h

Diumenge 31 d'octubre 
Túnel del terror. Huracà juvenil.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 23 h

Cinema de terror: The Revenant (2009) + 
Tucker and Dale vs Evil (2010).
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32), a 
les 21 h i a les 24h

Concert: Xavi Mans i Els Esquerrans.
Jardí del Silenci (Encarnació, 62), a les 13h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Pedro Javier González Trio, al Centre 
La programació musical segueix al Centre amb un concert aquest dilluns 1 
de novembre a càrrec de Pedro Javier González Trio. El guitarrista torna a 
posar en peu una de les seves formacions instrumentals estrelles, el trio. En 
aquesta ocasió forma equip amb Guillem Aguilar al baix i David Domínguez 
a la percussió per presentar l'estrena d'una col·lecció de diferents temes 
originals, adaptacions i revisions des del cor de la seva guitarra fl amenca. 

Dilluns 1 de novembre al Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Recomanem

Cedida
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L'Almeria Teatre tanca 
etapa i obre cicle 
nou amb Golem's, 
enfocat a la comèdia
 

"El projecte no ha fracasat, només ha fet una evolució natural 
perquè tot ha canviat amb la pandèmia", diu Víctor Álvaro

El CAT acull la 
clausura del LEM 
amb free jazz i 
un fi lm del 1928 

Blackie Books 
recupera els seus 
títols més celebrats 
pel desè aniversari

La cloenda del LEM 2021 tindrà 
lloc aquest dissabte al CAT amb 
dues actuacions: Inhumankind, 
un singular duet format per 
Pablo Selnik (fl auta) i Àlex 
Reviriego (contrabaix), que de-
fi neix la seva música com a "im-
possible", un encontre entre 
el metal en format acústic i el 
jazz d'avantguarda. A l'escena-
ri de l'Artesà tocaran a quar-
tet amb dues cantants: Celeste 
Alías, reconeguda veu de l'es-
cena jazzística, i la mezzoso-
prano Marta Valero, amb una 
llarga trajectòria en l'àmbit de 
la clàssica i la contemporània. 
L'últim esdeveniment del festi-
val serà la projecció del fi lm de 
cinema mut La passió de Joana 
d'Arc (C.T. Dreyer, 1928), amb un 
banda sonora interpretada en 
viu pel grup de rock experimen-
tal Coure. 

Són els llibres que han 
marcat la història de 
l'editorial gracienca 
Blackie Books i que ara, 
per celebrar el desè 
aniversari, rescaten 
acompanyats d'un paquet 
sorpresa amb regals. Entre 
d'altres: Los asquerosos 
(Santiago Lorenzo, 2018), 
El libro de Gloria Fuertes 
(2017), Vozdevieja (Elisa 
Victoria, 2019), o Simón 
(Miqui Otero, 2020).

Breus

S.M.

Foto: Cedida

Improvisació, comèdia en italià i 
'tap session'. El Golem's s'apunta a 
la fòrmula de la improvisació amb 
'Impro A Gogó', en cartell fi ns al 
desembre. La programació també 
inclou la segona edició del Festival 
de Teatre italià que arrenca aquest 
divendres amb una vetllada d'stand 
up comedy feta a Itàlia. I diumenge 31 
comença Tap Jam, sessioins de claqué 
improvisat amb músics en directe.

Silvia Manzanera

L 'Almeria Teatre no ha tan-
cat, només engega una nova 
etapa després de 12 tempo-
rades que han situat a l'espai 
de Sant Lluís 64 en un lloc es-

table dins la ruta de l'escena alter-
nativa i comercial de qualitat. Però 
va venir una pandèmia i va canvi-
ar-ho tot, també el teatre. La tem-
porada postconfi nament va impli-
car un nou rumb a la programació 
de l'Almeria, amb més comèdia en 
format stand up, jornades de cla-
qué o sessions de piano i cant on 
participa el públic, una evolució 
natural, segons el seu responsa-
ble, Victor Álvaro. Seguint aquesta 
línia, es feia necessari un canvi de 
nom i d'imatge corporativa; des del 
passat divendres l'Almeria Teatre 
es diu Golem's.

 "El projecte de l'Almeria Teatre 
no ha fracassat, simplement co-
mença un cicle nou, perquè la pan-
dèmia ha estat un punt d'infl exió i 
ho ha canviat tot, també el teatre", 
assegura Álvaro. Aquesta evolució 
natural que explica el director de 
la companyia Gataro ja ve d'alguns 
canvis que la sala va fer just quan 
van complir els deu anys, amb la 
renovació de l'espai tot canviant la 
disposició del públic, amb petites 
taules i cadires, eliminant el clàs-
sic format de seients en renglera.

"La programació que tindrà el 
Golem's no dista gaire de la que 
hem fet els darrers mesos", afegeix 
Álvaro. Així, els seus principals ei-
xos són la comèdia, els espectacles 
de claqué ("Barcelona és un refe-
rent mundial d'aquesta disciplina 
però en canvi no té programació es-
table", diu el director), música en 
directe i propostes com el Festival 
de Teatre italià, que enguany cele-
bra segona edició. 

Malgrat que l'evolució del pro-
jecte hagi estat progressiva, conse-
qüència d'una temporada marcada 
per la crisi sanitària, el canvi visible 
no s'havia efectuat fi ns fa pocs dies, 
amb la retirada de l'antic cartell i 
la migració de les xarxes socials a 
Golem's, plataformes que alhora 
estan experimentant una signifi-
cativa pujada d'usuaris i seguidors. 
"Hem d'acabar d'estudiar com vo-
lem comunicar aquest canvi, però 
més enllà de cada obra, volem fer 
veure que el Golem's és un lloc on 
t'ho passaràs bé", clou Álvaro.• 

'Stand up', claqué 
o música en viu, 
la programació 
seguirà la línia de la 
darrera temporada

S.M.

L 'edició d'enguany del Coll 
Fantasy es centra en desco-
brir el divers món dels jocs 
de rol i fantasia, uns jocs 
nascuts ara fa 50 anys i que 

han evolucionat amb una infl uèn-
cia clara de la literatura fantàsti-
ca i de ciència fi cció, a més de les 
interconnexions que s'han creat 
amb el còmic, el cinema o els vi-
deojocs. De la mà de persones i 
grups que hi han jugat o juguen 

actualment, el 17è cicle d'activi-
tats de fantasia i ciència fi cció del 
Coll, proposa tot un cartell d'acti-
vitats diferents com ara exposions, 
taules rodones, presentacions de 
llibres o la clàssica Nit més curta.

El cicle arrencarà el proper di-
vendres 5 de novembre amb la 
inauguració de l'exposició d'il·-
lustracions de diversos treballs 
de les artistes gràfi ques Laurielle 
i Sara Randt, a més d'una taula ro-
dona sobre jocs de rol amb pers-
pectiva de gènere, amb diferents 
expertes, a més de les esmentades 

il·lustradores. Dissabte 6 és el dia 
de la Nit + curta, un clàssic del ci-
cle, la mostra de curtmetratges de 
ciència fi cció, fantasia i terror or-
ganitzada pel col·lectiu ZÔ3.

El cartell també inclou la pre-
sentació dels llibres 8 tresors i 
Contratiempos, de David Díaz i 
Alba Aragón, experts en jocs de 
rol, dissenyadors i il·lustradors 
de jocs pensats per als infants 
(11/11 a les 18h). Una xerradda 
debat amb representats de di-
ferents clubs de rol (12/11 a les 
19h) i la jornada fantàstica pro-

Cartell de la 17a edició del Coll Fantasy Foto: Cedida

gramada per dissabte 13 (una ac-
tivitat inclosa al Festival Dau als 
Barris), conformen el cartell, on 
no falta enguany la col·laboració 
amb la biblioteca Jaume Fuster; 
així, dimecres 17 a les 19.30h, Àlex 

Vidal dinamitzarà la tertúlia lite-
rària sobre literatura fantàstica 
a l'equipament de Lesseps. Totes 
les activitats són gratuïtes amb 
inscripció prèvia al web del cen-
tre cívic del Coll o al 932562877.•

El Coll Fantasy 2021 descobreix l'univers 
dels jocs de rol, nascuts ara fa 50 anys
El cicle, que arrenca mb una exposició de les il·lustradores Laurielle 
i Sara Randt, inclou la mostra de curts i una jornada fantàstica 

L'Almeria Teatre, a Sant Lluís 64 des del 2009, és ara el Golem's. Foto: À.G.P.
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El espía inglés. 16.10, 18.35. 21.55.
• Sin tiempo para morir. 21.00. 

18.30.
• Entre rosas. 17.50.
• Halloween Kills. 19.50 i 22.00.
• Supernova. 15.50.
• Venom: Habrá matanza. 15.50, 

17.55, 20.00 i 22.05.
•¿Quién es quién? Ds, dg i dl, 16.10.
• El último duelo. 21.00.
• Madres paralelas. Ds, dg i dl, 

18.30. Dv, dm, dc i dj, 16.00 i 
18.30.

• El último duelo. 16.00 i 19.00.
• La crónica francesa del Liberty, 

Kansas Evening Sun. 22.00. 16.05.
• Maixabel. 16.05.

• Mediterráneo. 21.45.
• Dune. 20.45.
• Ron da error. Ds, dg i dl, 16.05 i 

18.25. Dv, dm, dc i dj, 18.25.
• La familia Addams 2. La gran es-

capada. 15.50 i 17.45.
• El buen patrón. 16.15, 18.55 i 

21.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Dos col·legues i una bèstia. Dg, 

16.00.
• Bella i el circ màgic. Ds i dl, 

16.00.
• Mediterráneo. Ds i dc, 16.00. Dg, 

16.00 i 22.00.
• Maixabel. Dv, dl i dm, 16.00. Ds, 

dg i dc, 18.00.
• La crónica francesa del Liberty, 

Kansas Evening Sun. Dv, ds i dg, 
16.00, 1800, 20.00 i 22.00. Dl, dm 
i dc, 16.00, 18.00 i 20.00.

• Quien lo impide. Dv, 20.00.

• Entre rosas. Dv, dm di j, 16.00. 
Dv, dg, dl i dj, 18.00. Ds, 18.00 i 
22.00.

• Lobster soup. Dj, 19.30.
• El sustituto. Dv i dm, 18.00. Ds, 

dg, dl i dc, 20.00. Dj, 22.00.
• Asian Film Festival. Dv, ds i dg, 

20.00 i 22.00. Dl, dm, dc i dj, 
18.00 i 20.00.

• Suncine 2021. Dj, 17.00, 18.00, 
19.00 i 21.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• La crónica francesa del Liberty, 

Kansas Evening Sun. Dv, dg, dm 
i dj, 16.00, 18.15, 20.25 i 22.30. Ds, 
dl i dc, 11.30, 16.00, 18.15, 20.25 
i 22.30.

• El buen patrón. Dv, dm i dj, 
16.00, 18.10, 20.20. Ds, dg, dl i dc, 
11.30, 16.00, 18.10 i 20.20. Dv, ds, 
dg, dl, dm i dc, 22.20. Dj, 22.30.

• El espía inglés. Dv, dm i dc, 11.30, 

16.00, 18.10, 20.15 i 22.30. Ds, dg 
i dl, 16.00, 18.10, 20.15 i 22.30. Dj, 
11.30, 16.00, 18.10, 20.25 i 22.30.

• Sin tiempo para morir. Dv, ds, 
dg, dl, dc i dj, 18.05 i 21.05. Dm, 
18.15 i 21.15.

• Supernova. Ds, dg i dl, 18.20. Dv, 
dm, dc i dj, 16.15.

• Maixabel. Ds, dg i dl, 20.15. Dv i 
dc, 20.25.

• Titane. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
22.30. Dj, 22.40.

• Entre rosas. Dv, dm, dc i dj, 
16.10.

• Medjugorje, la película. Dv, dc i 
dj, 18.00.

• El último duelo. Dv, ds, dl, dl, dc 
i dj, 11.30.

• Petite maman. Dv, dm i dj, 11.30.
• Un espíritu burlón. Dm, 11.30.
• Gauguin en Tahiti. Dm, 11.30, 

18.15 i 20.15.
• Salomé - Salzburgo. (òpera dife-

rit). Dg i dc, 11.30.
• Gosford Park. Dj, 11.30 i 20.15.
• La familia Addams 2. Ds, dg i dl, 

11.30 i 16.10.
• D'Artacán y los tres 

Mosqueperros. Ds, dg i dl, 11.30 
i 16.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Mediterráneo. 16.00.
• Dune. 18.10 i 21.00.
• Petite maman. 16.15, 18.45, 20.05 

i 22.30.
• Madres paralelas. 16.00 i 17.45. 

Dv, ds, dg i dl, 20.15.
• El último duelo. 16.00, 19.45 i 

21.35.
• Impuros. 18.20.
• Venom: habrá matanza. 22.30.
• Un espíritu burlón. Dm, 20.15.

Jordi Alcaraz, dibuixar 
l'aire des del gravat

Ramon Casalé Soler

Fa quasi tres anys que la galeria Atelier (plaça 
Rovira i Trias, 9) va presentar una exposició on 
participaven 4 artistes de renom, cas de l’escultor 

Jaume Plensa qui recentment ha estat portada dels 
principals mitjans de comunicació per la monumental 
escultura instal·lada al skyline de Manhattan; el pintor 
i gravador Jaume Ribas; l’escriptor, escultor i pintor 
Antoni Llena i l’artista conceptual Jordi Alcaraz, i de 
la que L’Independent de Gràcia se’n va fer ressò. Ara, 
el que protagonitza una exposició individual és preci-
sament Jordi Alcaraz (Calella, 1963), artista que obre 
la temporada de la galeria i considerat com un dels 
creadors de més projecció internacional. Ho fa a tra-
vés d’una desena d’obres, entre gravats i tècnica mix-
ta, realitzats aquests darrers quatre anys.

Jordi Alcaraz es mou dins del terreny conceptual 
mitjançant les seves escultures i instal·lacions, encara 
que també s’endinsa en el terreny del collage, el gravat 
i l’estampa digital. A la galeria Atelier, les peces combi-
nen diverses propostes tècniques. Per a Glòria Bosch, 
que havia estat directora d’art de la Fundació Vila 
Casas, l’obra de l’artista “transgredeix totes les fronte-

res de la pintura; amb la 
matèria dibuixa l’aire”. 
Ell diu que no es con-
sidera pintor, i que les 
peces que es poden con-
templar a l’Atelier són 
gravats. Però en realitat 
no ho són del tot, ja que 
encara que el suport pu-
gui ser de paper, cartró o 
fi ns i tot cotó, i ho impri-
meixi a partir d’alguna 
tècnica calcogràfi ca com 
l’aiguafort o una serigra-

fi a, hi incorpora diversos materials aliens al gravat. És 
cert que hi ha altres obres on apareixen grans taques 
negres, on empra el metacrilat, fet que ens fa pensar 
en l’informalisme signic-gestual, o el que és el mateix, 
el tachisme, com per exemple succeeix amb Sense títol 
(2017), una espectacular peça de 2 metres, on sorgeix 
una gran taca negra dominant l’espai blanc. Aquesta 
dualitat entre la foscor i la llum, la tinta i el metacrilat, 
la taca i la transparència, indica el seu concepte d’art: 
anar a la recerca d’allò que no veiem però que existeix.

L’exposició es titula Més enllà de la matèria, nom en-
certat, ja que la matèria forma part del seu discurs cre-
atiu. Quan estem davant d’una obra de Jordi Alcaraz no 
ens podem sentir indiferents, sinó que hem d’anar més 
enllà de la pròpia realitat, ja que l’artista construeix 
un diàleg quasi bé sobrenatural, entre la transparèn-
cia dels miralls foradats -el metacrilat-, la fragilitat, la 
transgressió i sobretot, el joc amb l’espai.•

crítica 
d'art

Alcaraz entén 
l'art com 
la recerca 
d'allò que no 
veiem però 
que existeix

Planeta Impro arriba 
als 20 anys amb més 
de 7.000 funcions i 2.5 
milions d'espectadors 
L'Impro Show, tercer espectacle més vist de Catalunya, en cartell al 
Teatreneu fi ns al 30 de desembre, i amb nova variant musical al gener

S.M.

S ón actrius i actors però no 
assagen, entrenen. La im-
provisació té una tècnica 
que requereix esforç i de-
dicació constant. Però fun-

ciona, i molt. Almenys així ho ava-
len els números aconseguits per 
Planeta Impro, la companyia fun-
dada el 2001 pel seu actual direc-
tor José L. Adserías, l'ànima d'un 
projecte que ara celebra el vintè 
aniversari defensant Impro Show 
sobre l'escenari del Teatreneu de 
dimecres a diumenge fi ns a fi nals 
d'any; un espectacle que s'ha po-
sicionat com el tercer més vist de 
Catalunya: 39.000 espectadors en 
un any de pandèmia i amb l'afora-
ment al 50%. I competint amb els 
grans. Populars que no mediàtics, 
com diu el seu director. 

"La nostra missió és fer un es-
pectacle d'improvisació de qualitat 
però volem que la gent repeteixi, i 
això és el que passa, que tothom hi 
torna, i la gent jove porta als seus 
pares; això al teatre passa molt poc 
sovint", explica Adserías. Altres 
membres de la companyia certifi -
quen aquesta fi delitat del públic, 
així com el seu paper actiu durant 
els espectacles: les propostes de 
matrimoni són ja un clàssic, però 
hi ha innombrables anècdotes que 
han tingut lloc al pati de butaques 
del Teatreneu durant tots aquests 
anys: una fractura de costella pro-
vocada per un atac de riure, o el 
cas de dos espectadors que van es-
coltar per primera vegada el riu-
re del seu pare. "Molta gent que 
està passant un mal moment, o 

Els components actuals de la companyia, per la qual han passat un total de 25. Cedida

està trista o deprimida, ens dona 
les gràcies quan acaba el show", 
apunta Núria Espinosa. 

Els actors de l'Impro Show tam-
bé estan obligats a estar connec-
tats amb l'actualitat i el dia a dia 
del que es cou a les xarxes socials, 
perquè han de construir la histò-

ria a partir de les propostes que es-
criu el públic. "És un veritable ter-
mòmetre social", diu Pepo Flores, 
"El juego del calamar, la sèrie de 
Netfl ix, és el trending topic actu-
al, també Nathy Peluso, Rosalía o 
l'APM ens han donat molt de joc, 
i els temes sexuals mai fallen".•

17 anys com a companyia 
resident al Teatreneu. Gairebé 
una institució a la Vila, en 20 anys 
-17 d'ells al Teatreneu- Planeta 
Impro ha fet més de 7.000 funcions 
i registrat 2.5 milions d'espectadors. 
Per celebrar l'aniversari, estrena 
al gener una variant musical. 
També faran una gimcana 
oberta al públic, amb la qual els 
fans podran recórrer diferents 
llocs clau de la seva història.
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La torratxa

Koeman 

Pere Martí
@peremarticolom
 

Pels que vam haver de viure la llar-
ga nit del nunyisme, Koeman re-
presenta la llum al fi nal del tú-

nel, la sortida de la foscor perpètua. 
Aquell gol de falta a Wembley el 20 de 
maig de 1992 ens va donar la prime-
ra Champions de la nostra vida, ens va 
permetre recuperar l’autoestima, ens 
va demostrar que amb Cruyff a la ban-
queta, un altre futbol era possible. I 
així va ser, amb Guardiola com a intèr-
pret, les copes d’Europa van començar 
a arribar a les vitrines del club. 

Koeman és un mite vivent del Barça 
que ha fracassat com a entrenador, però 
això no hauria d’enterrar la seva repu-
tació. L’holandès va ser la pantalla sen-
timental que va posar Bartomeu davant 
l’afi ció del Barça per evitar crítiques a 
la seva gestió. L’expresident sabia que 
l’heroi de Wembley taparia les seves 
vergonyes, la seva política de fi txatges 
desastrosa i la seva sistemàtica destruc-
ció d’un estil de joc només per ressenti-
ment. Afortunadament no li va funcio-
nar, va haver de sortir per cames de la 
presidència i el soci, en unes eleccions 
que van costar molt d’arrencar, va tor-
nar la confi ança a Joan Laporta. 

Laporta no necessita cap pantalla per 
dissimular la seva gestió. Li han deixat 
un club arruïnat i no ha amagat les xi-
fres, que són desastroses. No s’entén 
perquè no ha emprès accions judicials 
contra els anteriors gestors del club, 
potser ho farà més endavant, però el 
temps passa i la memòria dels culers 
és curta. I la justícia, lenta. I també ha 
allargat massa el relleu d’entrenador, 
potser perquè no hi ha diners per pagar 
l’acomiadament, però també perquè sap 
que Koeman no és un més, sinó un dels 
grans en la memòria del club. A l’ho-
ra d’escriure aquestes ratlles sona Xavi, 
que em sembla magnífi c, però caldrà 
recordar dues coses: com Koeman, un 
gran jugador no és necessàriament un 
bon entrenador. I segona, com Koeman, 
Xavi també és un mite del Barça, li vagi 
bé o no com entrenador.•

Òscar MejíasGraciencs a la contra

En Jean és una persona amb una vista privilegiada: 
és capaç de veure moltes coses a primer cop d’ull. A 
primera vista es va enamorar de Gràcia fa 12 anys, 
mentre gaudia de la seva Festa Major. I a prime-
ra vista es va adonar que al Marroc hi havia moltes 

nenes i nens al carrer que necessitaven que algú els ajudés 
per poder ser escolaritzats. I aquest algú va ser ell.

Tot va sorgir després d’un viatge d’en Jean al Marroc a 
l’abril de 2019. I tant a primera vista ho va tenir clar que, 
en només un mes, ja havia aixecat Somriures Marroc. Tal 
i com va tornar del seu viatge, en Jean va comentar el que 
va veure amb un parell de companyes del curs d’àrab, i de 
seguida es van posar a treballar. I aquell mateix maig, jun-
tament amb la Gemma i la Macarena, van fer ofi cial la crea-
ció de l’associació. 

Tot i això, els inicis no van ser fàcils. Com a anècdota 
d’aquesta etapa, en Jean explica com va anar la primera en-
trevista que va tenir amb un nen afamat que va trobar pels 
carrers de Tànger. Tot parlant amb ell mentre menjaven 
restaurant, el nen li explica que els seus pares han mort 
en un accident de cotxe i que ara ell havia de viure amb els 
seus tiets, que l’obligaven a treballar al carrer. “Jo anava 
enviant whatsapps amb el grup Somriures molt emocionat 
pensant que havíem trobat el nen ideal, amb una història 
molt commovedora”, explica en Jean. La gran decepció va 
ser quan va arribar a casa els tiets i va comprovar, a través 
d’una escena de crits i reprovacions per part de la mare del 

nen, que la història era mentida. Però en Jean no va defa-
llir, sobretot perquè, poc temps després, va conèixer l’Ayub, 
un nen de 10 anys que venia mocadors al carrer. De seguida 
es va poder comunicar amb la seva germana Kauthar, mit-
jançant una barreja idiomàtica d’àrab clàssic i francès. En 
Jean ho explica així: “Ella em va convidar a visitar la casa i 
em va explicar que l’Ayub anava al cole quan podia perquè 
hi havia dies que no tenien res per menjar. Jo vaig arribar 
a la casa i em vaig trobar un saló que era també el dormito-
ri, tot molt senzill. I una cuina sense armaris amb el men-
jar apilat a terra”. Aquesta seria la primera família a la que 
Somriures Marroc podria aportar la seva ajuda. Avui en dia 
ja donen suport a quatre famílies, amb un total de vuit in-
fants els quals ajuden a escolaritzar. El seu sistema de tre-
ball és molt senzill, però efi caç: gràcies a les seves activitats 
aquí, i a les donacions econòmiques dels socis, poden com-
prar menjar per a aquestes famílies i, d’aquesta manera alli-
beren els nens i nenes de les tasques laborals que els impe-
deixen tenir hores per anar a l’escola. 

El seguiment per part de Somriures Marroc és el de par-
lar amb el director de les escoles cada tres mesos, visitar 
els centres educatius com a mínim una vegada per semes-
tre, per poder portar-hi el material necessari, i, cada dos 
mesos, el Jean viatja al Marroc per poder fer la compra 
d’aliments per les famílies. “Amb tan poc, només 5 euros, 
podem construir somnis, podem canviar el destí de molts 
nens i nenes”.•

Part de la feina de Somriures Marroc és donar aliments a familíes que ho necessiten i alliberar els fi lls de treballar perquè puguin estudiar. Foto: Cedida

El poder dels somriures 


