
L'Europa es desplaça 
a Sòria amb 200 
afeccionats per 
guanyar el Numància 
i sortir del descens 
 

Els escapulats ja sumen victòries, 
encara que agòniques, i desafi aran 
el segon classifi cat i exPrimera P8

Neix el Lens Dans, 
un festival amb 
ànima gracienca, 
que reivindica 
la videodansa
 

La nova edició es farà aquí, després 
de l'experiència de la fotògrafa 
local Mar Badal a Brussel·les P14

Les residències 
privades de gent 
gran es reposicionen 
a Gràcia amb fi nal 
d'obres i absorcions
 

Fiatc estalviarà un 78% d'energia 
a El Mirador i La Vostra Llar 
compra la residència Parc Güell P4

Fre municipal a la tramitació 
dels polèmics pisos socials als 
jardinets de la Vall d'Hebron 
El Districte avantposa ara un procés participatiu sobre aquell tram de la 
Ronda de Dalt després de les protestes dels veïns avalades per la Síndica 

Albert Balanzà

C
inc anys han passat des que es va fer l'aprovació 
inicial de modifi cació del PGM per fer pisos soci-
als als terrenys de la carretera de Sant Cugat on 
hi ha els jardinets de la Vall d'Hebron. El tràmit, 
encara amb la proposta antiga d'aixecar un total 

de 35 habitatges, va tenir un cert ressò mediàtic (vegeu 
L'Independent 625), però no va anar acompanyat de cap 
reunió informativa al veïnat i el procés va anar avançant 
fi ns que el 2019 s'hi va constituir una forta oposició orga-
nitzada al barri que no ha parat de reivindicar el seu dret 
a negociar una proposta alternativa que salvés l'espai verd 
i la pista de petanca afectada. 

No han estat poques les manifestacions, les peticions de 
dimissió contra el regidor, Eloi Badia, fi ns i tot la interpo-
sició de querelles, i com a resposta de l'Ajuntament la tra-
mitació inicial sense oposició, amb majoria política, amb 
arguments com l'anticipació a la reforma de la Ronda de 

Dalt i la necessitat de pisos socials abans que l'espai es gen-
trifi qués l'espai. Fins al passat 14 de setembre.

Un decret de lnstitut Municipal de l'Habitatge ha anul·lat 
ara la tramitació engegada des del passat octubre de 2020 per 
adjudicar les obres de construcció de l'edifi ci ja defi nit a la 
carretera de Sant Cugat 26, amb 34 habitatges i aparcament 
de bicicletes, sota l'argument que ara sí que cal constituir una 
taula de treball per "elaborar l’estudi funcional de l’espai que 
generarà la Cobertura de la Ronda en el tram on es troben els 
habitatges a construir". El decret fa cas d'un informe de la 
gerent del districte del passat juliol on feia constar l'oposició 
veïnal i el suport a aquests de la Síndica de Barcelona. Pàgina 3

Un decret de l'Institut Municipal 
de l'Habitatge anul·la el procés 
per adjudicar la construcció

Els jardinets afectats, al passeig de la Vall d'Hebron. Foto: À.G.P.
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Política

Albert Balanzà

E
ls moviments socials de 
la Vila segueixen inqui-
ets cinquanta dies des-
prés que se sobrepassés 
la data de caducitat del 

contracte de cessió d'ús que l'As-
sociació Joves de Gràcia mante-
nia amb el Districte per la gestió 
del Casal Popular Tres Lliris i so-
bre el qual encara no hi ha solu-
ció i es consolida una situació de 
facto d'al·legalitat o okupació de 
l'espai.

El casal segueix obert i pro-
gramant de manera periòdica 
activitats -aquest dimecres s'ha 
presentat el projecte de diversos 
col·lectius per obrir un gimnàs po-
pular al carrer Rabassa en un lo-
cal de lloguer- i es manté la convo-
catòria de manifestació si es dóna 
el cas que l'Ajuntament ordena el 
desallotjament de l'espai. "Des del 
dia 22 de setembre, l'Ajuntament 
pot precintar l'espai", diuen a les 
xarxes socials.

Però la situació de calma tensa 
s'ha atenuat en part amb el pas 
de les setmanes, tenint en compte 
que els joves ja havien anat empa-
quetant al setembre tot el que cal-
gués salvar en cas que els fessin 
fora de l'antiga comissaria de po-
licia, i el Districte admet que "els 
expedients administratius per la 
manca de la llicencia de l’activitat 
segueixen el seu curs". 

Tres Lliris es consolida 
en situació al·legal i el 
Districte hi argumenta 
els expedients oberts 
Col·lectius vinculats al casal estrenen un gimnàs 
popular al carrer Rabassa en un local de lloguer

El ritme de negociació, però, 
té diferents interpretacions que 
van per barris i veus perquè el 
Districte sosté que "s'està en con-
verses amb l'associació per valo-
rar diferents opcions" i aquesta 
vigència de les converses no s'in-
trepreta de la mateixa manera des 
de l'altra banda. 

En una línia interpretativa si-
milar es troba el confl icte per tro-
bar espai als Esplais Matinada-
Pòrtics i Espurna, que mantenen 
a les xarxes el comptador dels 
dies que sumen sense local, un 
cop es va tancar sense acord de 
prórroga l'etapa als locals d'YM-
CA del carrer Jaén i tampoc hi va 
haver pacte amb el Districte per 
una proposta de local al carrer 
Francisco Giner. 

Ara el Districte dóna per fet 
que els esplais acceptaran aques-
ta proposta tot i que és provisi-
onal, feta abans de l'estiu, per 
allotjar les dues entitats i les se-
ves necessitats de magatzem, 
zona de reunions i preparació 
dels caus a l'Espai Fontana i tras-
lladar-se a Reig i Bonet 12 al local 
del Rebost Solidari quan aquests 
últims s'instal·lin al nou espai 
municipal ja llogat al carrer Pau 
Alsina. L'interinatge, però, a ban-
da de l'acceptació defi nitiva de la 
proposta per part de Matinada i 
Espurna, també està pendent de 
l'arranjament i només aleshores 
s'activaria el moviment de peces 
de domino fi nal.•

Protesta del Casal Popular Tres Lliris, el juliol passat. Foto: S.M.

Breus

ERC pregunta 
perquè hi ha 
més bicitaxis 
al Park Güell

El grup municipal 
d'Esquerra a Gràcia ha 
presentat un prec per al 
proper ple del districte 
en què demana, atenent 
a queixes del veïnat de 
l'entorn del Park Güell, 
sobre l'augment de la 
circulació de bicitaxis que 
poden driblar la prohibició 
d'accés als taxis fi ns a la 
porta del recinte. El prec 
demana que s'intensifi qui 
el control dels "vehicles 
de mobilitat personal 
d'activitat econòmica" en 
aquest entorn que des de 
fa uns mesos està regulat 
per pilones, i que es 
regulin els usos de l'espai 
públic sense aquesta 
possible distorsió.

BCNxCanvi vol un 
informe del llac de 
la Creueta i un acte 
pels morts de Covid
El grup de BCNxCanvi 
també prepara els precs 
del nou ple de Gràcia 
posant èmfasi amb la 
petició d'un informe 
de l'estat actual de la 
piscina-llac de la Creueta, 
tenint en compte que 
s'ha tornat a esberlar el 
fons. També demana que 
s'organitzi a Gràcia un 
acte d'homenatge a les 
víctimes de la Covid. 

Cedida

El Banc fa deu anys i el quiosc de 
Revolució, set. El Banc Expropiat 
ha arrencat els actes del seu 
desè aniversari a la seva tercera 
seu de Quevedo i només aquesta 
setmana hi ha hagut cinefòrum 
a John Lennon i la presentació 
d'un projecte educatiu. El 
quiosc de la Distri La Polilla 
també han celebrat a l'octubre 
actes pels set anys a plaça.
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L'Ajuntament atura la 
tramitació del polèmic 
bloc de pisos socials als 
jardins de Vall d'Hebron
El Districte engega un procés participatiu sobre aquell tram 
de la Ronda de Dalt després que la Síndica avalés els veïns

Albert Balanzà

C
inc anys després del can-
vi del Pla General per ai-
xecar habitatge social en 
detriment d'uns jardi-
nets i una pista de petan-

ca, però sobretot dos anys després 
d'una forta brega entre l'actu-
al Associació de Veïns Vallcarca-
Penitents i el Districte de Gràcia, 
amb interposició de querelles con-
tra el regidor, Eloi Badia, i sorollo-
ses manifestacions, l'Ajuntament 
ha frenat la tramitació de la inici-
ativa per aixecar 34 habitatges i un 
aparcament de bicicletes a la car-
retera de Sant Cugat 26, ja a la cor-

ba de l'avinguda de la Vall d'Hebron 
amb la carretera de l'Arrabassada.

Un decret de l'Institut Municipal 
de l'Habitatge, qui havia de gestio-
nar la promoció, ha decidit no adju-
dicar el contracte d'obres de cons-
trucció per "raons d'interès públic" 
i remetent a un informe de la ge-

Assentaments al solar de la pedrera de Vallcarca, al carrer Farigola. Foto: À.G.P.

El gir municipal 
arriba després de 
dos anys de brega 
i querelles entre 
veïns i regidoria

Els assentaments a la pedrera, 
nova font de confl icte entre 
col·lectius veïnals de Vallcarca. 
Després que dijous passat la 
Guàrdia Urbana registrés per 
primer cop un assentament al 
solar de la pedrera -fet amb el 
suport dels moviments socials-, 
la Federació de Barris de Gràcia 
ha obert un altre front de 
crítica contra el Districte.

rent del districte. En aquest infor-
me, penjat al portal de contracta-
ció pública, la màxima responsable 
tècnica del govern local argumen-
ta la "necessitat de participació res-
pecte de la transformació futura de 
l'espai públic de la zona" i plante-
ja la creació d'una taula de treball. 
"L'oposició veïnal ha evidenciat que 
cal seguir millorant en la comuni-
cació i participació d'aquest tipus 
de projectes", afi rma el Districte, 
que subratlla que aquest espai de 
negociació "s'ajusta a la recomana-
ció" que la Síndica de Barcelona va 
fer el maig de 2021.

El gir municipal, després de 
no pocs consells de barri i audi-
ències públiques on els veïns de 
l'AV Vallcarca-Penitents i de la fe-
deració de Barris de Gràcia han 

polemitzat amargament amb el 
regidor de Gràcia, no enterra to-
talment el projecte sinó que -tal 
com diu l'informe de la gerent- en 
postposa la decisió de començar 
les obres al gener-febrer de 2022 
"donada la conveniència de dispo-
sar del segon trimestre del 2021" 
per fer la taula de treball.

El procés participatiu, que s'ha 
anunciat aquesta setmana amb 
sessions programades el 18 de no-
vembre i els 2 i 16 de desembre, 
s'analitza amb cautela per part 
dels veïns organitzats. El presi-
dent de l'AV Vallcarca-Penitents, 
Carles Sasot, admet que l'Ajunta-
ment està "més receptiu", però que 
la frenada del projecte pot ser "un 
parèntesi que es pot reiniciar en 
qualsevol moment".•

ça del Poble Romaní promotores 
del canvi i la comunitat educa-
tiva de l'entorn. El procés s'em-
marca en la definició d'un dels 
projectes guanyadors dels pres-
supostos participatius que es van 
aprovar al juny i que en el cas de 
Revolució va recollir 1.249 vots 
(va ser el vuitè dels vuit projectes 
aprovats) i contemplava una par-
tida de 350.000 euros.

Fonts municipals han explicat 
que a la sessió els quinze infants 
participants van explicar sense 
apriorismes quins eren els seus 
jocs preferits a la plaça Revolució 

15 infants redissenyen els jocs de Revolució
La plaça Joanic arrenca obres per ampliar l'espai d'esbarjo amb el sorral per la banda Llobregat 

A. B.

L
a participació des de fi nals 
de l'estiu fins a aquestes 
stemanes de tardor ha bas-
culat cap a la defi nició de 
les àrees de joc per acon-

seguir propostes innovadores i 
inclusives que a Gràcia encara 
tenen camí per recórrer. Quinze 
infants entre 4 i 12 anys, en aquest 
sentit, van protagonitzar la set-
mana passada la sessió dedicada 
a plaça Revolució, acompanyats 
de cinc adults, les dones de pla-

i ara les propostes s'han d'ater-
rar tècnicament en la redacció del 
projecte. El debat específi c s'allar-
garà fi ns al gener. 

La remodelació d'àrees de jocs 
també s'està abordant a Poble 
Romaní, amb les sessions que es 
van fer abans de l'estiu i dinamit-
zades per Voltes Cooperativa, o 
també a la Creueta del Coll, però 
on primer arrencaran obres de 
redefi nició serà a la plaça Joanic 
aquest novembre mateix: concre-
tament s'ampliarà l'espai d'es-
barjo amb el sorral per la banda 
Llobregat de la plaça.•Els jocs infantils de Revolució, amb el carrer Ramón y Cajal al fons. Foto: Cedida

Breus

Asfaltar Torrent 
de l'Olla ajorna 
el tall de trànsit 
del carrer Gran

Les obres de 
pavimentació de Torrent 
de l'Olla, anunciades 
aquesta setmana per als 
caps de setmana del 13-
14 i 27-28 de novembre, 
comportaran l'anul·lació 
dels talls de trànsit en 
cap de setmana del carrer 
Gran. També en queda 
afectada per la decisió la 
pacifi cació puntual de la 
Travessera de Gràcia.

Cedida

Torna la jornada 
de comerç al 
carrer per al 20 
de novembre

Després d'una polèmica 
per la reconversió de la 
jornada en diada (i sense 
parades al carrer) en les 
dues últimes ocasions a 
causa de les restriccions 
Covid, la jornada de 
comerç torna el dia 20 
amb la participació de 12 
eixos comercials i talls de 
trànsit a 19 carrers.

Societat
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Societat
Breus

Gràcia Nord 
surt al carrer a 
reivindicar la 
Rambla Verda

L'Associació de Veïns 
Gràcia Nord-Vallcarca ha 
engegat una campanya de 
carrer amb una paradeta 
que, de moment, va 
aparèixer divendres a 
l'avinguda Vallcarca per 
"donar a conèixer l'entitat 
i el projecte de la Rambla 
Verda" en un moment que 
els col·lectius de Vallcarca 
es tornen a posicionar. 
"Ens mantenim en el 
nostre projecte, admetent 
perquè han passat anys, 
però a la base hi ha que 
volem un passeig verd", 
han apuntat fonts de 
l'entitat. 

Vallcarca estrena 
una biblioteca 
comunitària a 
La Fusteria

L'espai La Fusteria, futur 
equipament de barri de 
Vallcarca i nucli actual 
d'activitats, és la seu 
de la nova biblioteca 
comunitària Anarres, 
que s'estrena aquest 
dissabte al matí com a 
projecte de difusió de 
literatura escrita per 
dones, lesbianes i trans. 
Aquest mateix dissabte ja 
s'inscriuran les primeres 
sòcies.

Les residències privades de gent 
gran es reposicionen a Gràcia 
amb absorcions i fi nal d'obres 
Fiatc calcula que estalviarà un 78% de consum energètic a El Mirador, a 
l'extrem nord de Penitents, i La Vostra Llar compra la residència Parc Güell 

La urbanització de Salvador Alarma, a l'accés a la residència El Mirador. Foto: A. B.

L'equipament del 
grup assegurador 
estrenarà mobiliari 
nou antiriscos i de 
disseny actualitzat

Albert Balanzà

L
a trentena de residències de 
gent gran de Gràcia, emi-
nentment privades -només 
n'hi ha una, de pública, mal-
grat les reivindicacions ve-

ïnals i parcialment polítiques-, 
viu un moment de sacseig des-
prés del reposicionament i certa 
prova d'estrés que ha signifi cat la 
crisi sanitària de la Covid i només 
aquesta setmana s'han registrat 
almenys dos moviments per part 
de grans grups que en els últims 
anys han aterrat al districte: Fiatc 
i La Vostra Llar.

El grup d'assegurances, que en 
la seva divisió de residències té 
en marxa des de fa un any i mig 
la construcció de El Mirador de 
Gràcia a l'extrem nord de Penitents, 
per sobre de la plaça Alfons Comín, 
manté els plans d'inauguració l'any 
2022 però ha aprofi tat un semina-
ri amb tres proveïdors per explicar 
novetats al voltant de l'arquitectu-
ra, el mobiliari i el consum energè-
tic nou que oferirà l'espai en com-
paració amb altres projectes que té 
en funcionament. 

"A Gràcia els consums seran un 
78% menys", ha explicat Oliver 
Style, CEO de Praxis, que executa 
la part de l'obra del nou equipa-
ment seguint el model Passivhaus 
d'estàndard de construcció d'al-
ta efi ciència energètica. Style, en 
una gràfi ca que detallava que El 
Mirador gastarà uns 75 kwh/me-
tre quadrat mentre les actuals re-
sidències del grup en gasten al vol-
tant de 400 kwh/metre quadrat, 
també ha admès que el model nou 
té un sobrecost "d'entre el 2% i el 
8%" però que s'amortitza "per 
l'estalvi que comporta". A la taula, 
Emili Padrós, d'Emiliana Design, 
ha mostrat el mobiliari que s'es-

trenarà a Gràcia basant-se en ma-
terials còmodes i sense riscos "per 
trencar amb la imatge d'espai ins-
titucional", i Blanca Fernández, 
de PMMTArquitectura, ha posat 
èmfasi en els nivells d'accessibili-
tat i senyalètica "en tres idiomes 
i en braille".

Per la seva banda, el grup La 
Vostra Llar ha anunciat aquest di-
lluns la compra de la residència 
Parc Güell, del carrer Mare de Déu 
de la Salut 39, darrera de l'antiga 
Quiron, i la incorporació de l'equi-
pament a la seva xarxa de nou es-
pais amb ja dos dels quals a Gràcia, 
comptant el del carrer Gran amb 
Betlem. "La residència i centre de 
dia La Vostra Llar Parc Güell, amb 
capacitat per a 40 places residen-
cials i 15 de centre de dia, integra 
28 professionals", han explicat en 
una nota de premsa.

El projecte de Fiatc, que comp-
ta amb el suport de la Fundació 
Sadako per la proximitat de l'equi-
pament de gent gran en relació a 
les seves escoles i la reurbanitza-
ció de l'entorn (carrers de Salvador 
Alarma i Adrià Gual), s'està enlles-
tint ja en la fase de revestiment de 
façanes. El projecte de La Vostra 
Llar al Parc Güell només s'adaptarà 
al funcionament de la nova marca i 
de retocs interiors, després que ara 
ja faci tres anys que el grup es va 
estrenar al local del carrer Gran on 
hi havia hagut el Centre d'Iniciati-
ves per a la Reinserció (CIRE). •

Arrenca la urbanització 
del cul de sac de Penitents. 
El canvi de mobilitat que va 
implicar deixar Salvador Alarma 
com un carrer sense sortida 
que acabés a la residència de 
Fiatc es comença a notar amb 
l'arrencada de la urbanització 
de l'entorn. L'obra es va retocar 
el 2020 per garantir la connexió 
futura del clavegueram i la 
construcció d'un pou de prop 
de deu metres de profunditat.

À.G.P.

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:
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Societat
Breus

Ampliació de 
voreres a La Salle 
i canvi de panots a 
Bailèn i Providència

Fins a la primera setmana 
de desembre hi ha obres 
d'ampliació de voreres al 
carrer Sant Salvador al 
tram de La Salle i també es 
canvien els panots a trams 
de Providència i Bailèn.

el repor

La ròtula de l'homenot Fornés
L'exdirector del Museu Etnològic i activista gracienc presenta a Ona el seu retrat 

compartit de testimonis sobre Festa Major que refl ecteix 200 anys de vida associativa

Albert Balanzà

E
s va jubilar a fi nals de 2019, 
dos anys abans del que li to-
cava, i amb un deix amarg: 
li van fer la punyeta tot el 
que van poder a l'adminis-

tració municipal i va plegar asse-
gurant en una entrevista en aquest 
setmanari que "l’Ajuntament ara és 
una fàbrica de desil·lusió per als 
professionals de la cultura”. I no 
ha parat.

Però Josep Fornés, exdirec-
tor del Museu Etnològic i activis-
ta gracienc, si alguna cosa ha fet 
en aquests dos anys és travar en 
un volum de 300 pàgines una his-
tòria diferent de la Festa Major, 
Festa Major. La memòria comparti-
da (Edicions Rambla, 2021), que es 
va presentar dimarts a Ona, amb 
el geògraf Joan Lafarga i qui signa.

El volum està basat en dese-
nes i desenes de testimonis del 
poble pla, des de l'activíssima en-
cara i per molts anys Manolita de 
Providència fi ns a la Carmina quan 
diu: "El meu pare va anar a la guer-

ra, i el meu tiet també, i el van ma-
tar amb 19 anys; l'última vegada 
que el vaig veure, allà al carrer Milà 
i Fontanals, em va pujar dalt d'una 
cadira i em va dir: 'que no m'enteri 
jo que te'n vas a dormir sense ren-
tar-te les dentetes'. Va ser l'últim 
cop que el vaig veure".

Fornés cita el mètode antropo-
lògic de la comparació per fer el 
retrat d'un temps i d'un país: "No 
m'agrada fer les coses sol, no les 

he fet mai, m'agraden les coses 
compartides; sols som peculiars 
però junts som una gran persona", 
va argumentar.

A partir d'una proposta de l'edi-
tor Francesc Sans, Fornés desple-
ga 200 anys de vida associativa 
amb l'excusa de la Festa Major i 
retrata la pluralitat del paisatge 
de Gràcia: des del primer retall del 
Diari de Barcelona del 1817 fi ns a 
les festes alternatives quan encara 

no es deien alternatives, però tam-
bé els versots de les colles de dia-
bles (si no se surt, no s'és ningú) 
o l'espectacular posada en escena 
dels gitanos sempre ben abillats. 
"Fornés és un homenot de Gràcia 
i actua com a ròtula de tota aques-
ta vida associativa", va apuntar di-
marts Lafarga.

El llibre, que es va presentar 
de fet a Palma fa dues setma-
nes amb l'altre gran activista po-
blenc-gracienc Toni Torrens, ha 
tingut aquesta setmana més pre-
sentacions, per exemple, a Can 
Musons dijous i en tindrà més. 
Mentrestant, a llegir-lo, perquè 
no és un volum per quedar bé ni 
per repassar la cronologia sabu-
da de Festa Major, i surt qui hi ha 
de sortir.•

Pep Fornés, al centre, dimarts a Ona Llibres. Foto: Cedida

"Sols som peculiars 
però junts som una 
gran persona", va 
apuntar l'autor

'Parets amb 
ànima' clou 
dissabte amb una 
jornada d'art urbà

'Parets amb ànima', 
una formació d'art urbà 
dirigida a dones en 
situació de vulnerabilitat 
social impulsada pel grup 
ATRA, clourà aquest 
dissabte la primera 
edició amb un 'Street 
Art Festival' a la plaça de 
la Pastora de Vallcarca. 
La grafi tera MUSA i la 
muralitsta Núria Toll 
faran intervencions en 
directe, hi haurà música, 
fotografi a i l'itinerari 
'Ruta amb ànima'.
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Documents

'Joseph Robinette Biden 
y sus ancestros'
La genealogista i investigadora gracienca Ángeles Gutiérrez-Lapi acaba de publicar 'Joseph 
Robinette Biden y sus ancestros. Genealogía de un presidente y otras historias' (Universo de 
Letras), una extensa i documentada investigació que abasta des dels néts del protagonista del 
llibre fi ns a la generació més remota localitzada, que arriba a mitjans del segle X; 34 generacions 
explicades en 460 pàgines. Molt més que una obra de genealogia a l'ús, aquest treball (fet durant el 
confi nament) es presenta com un amè recorregut des de la Casa Blanca fi ns a la Vella Europa.

E 
n tiempos de pandemia es compli-
cado (por no decir imposible) llevar 
una vida normal, así que hay que re-
inventarse y aprovechar el tiempo de 
la mejor manera posible, y eso es lo 

que he hecho durante buena parte del año 
2020 por culpa del (o gracias al) obligado 
confnamiento debido a la Covid-19.

Mi madre (q.e.p.d.) siempre decía que 
«cuando el diablo no tiene nada que hacer, 
con el rabo mata moscas», así que un buen 
día de pandemia se me ocurrió la idea de 
investigar la genealogía del que en aquel 
momento iba a ser el 46º presidente de los 
Estados Unidos. Había oído que la genealo-
gista Megan Smolenyak había investigado 
en 2012 la rama irlandesa de los ancestros 
del apellido Biden (concretamente la de los 
Finnegan, los antepasados de la madre del 
Sr. Biden), pero, ¿y de las otras ramas?, ¿qué 
se sabía de ellas? 

Estados Unidos es una de las naciones del 
mundo con mayor diversidad de etnias y cul-
turas, fruto de la inmigración a gran escala 
que tuvo lugar durante siglos, con mayor o 
menor intensidad, desde el descubrimien-
to por parte de Cristóbal Colón en 1492 (o 
incluso muchísimo antes, con la llegada de 
pueblos asiáticos a la provincia de Alaska) y 
cuyo auge llegó durante los siglos xvii y xviii 
cuando, además de los españoles, llegaron 
ingleses, irlandeses, franceses, portugueses, 
alemanes, italianos, daneses, neerlandeses… 
Casi toda Europa emigró a Estados Unidos 
buscando una salida a la situación de pobre-
za en la que se encontraba el viejo continen-
te, así que… ¿y si las otras ramas de los ante-
pasados del Sr. Biden también provenían de 
Europa? ¿Y hasta dónde podríamos encon-
trar antecedentes suyos? ¡Menudo reto!

Entonces me puse manos a la obra y fui 
escalando, gracias a numerosas fuentes y 
libros de historia, en las vidas de aquellos 
personajes que fueron sus antepasados. Y 
resultó que el trabajo se convirtió en una 
verdadera adicción, porque a medida que 
iba retrocediendo en el tiempo me iba mara-
villando más y más de los descubrimientos 
que hacía.

Para que el árbol no fuera una especie de 
bosque, lo que hice fue fjarme únicamen-
te en las personas con vínculo directo con el 
Sr. Biden (sin despreciar al resto de la fami-
lia, aunque describiéndola en texto y no in-
cluyéndola en el árbol).

Como verá el lector, este no es un libro 
de genealogía al uso, que empieza por los 
antepasados más remotos y llega hasta el 
presente, sino que sigue un orden temporal 
un poco peculiar. Tampoco es un libro for-
mal de historia porque no es esa la intenci-
ón, ni es un libro que explique la biografía 

del presidente de los Estados Unidos, porque 
para eso ya existen libros específcos. Por mi 
parte, he intentado soslayar todo sesgo po-
lítico en la medida de lo posible, porque la 
genealogía debe ser neutra en este aspecto, 
a mi entender, mostrando solo los hechos 
constatables del pasado y el camino que nos 
ha llevado hasta nuestro presente, pero hay 
que reconocer que para entender al perso-
naje hay que entender su contexto, de ahí las 
efemérides explicadas al inicio de cada apar-
tado, que abarcan la década en la que nacen 
los protagonistas de esa generación y que 
han sido obtenidas de enciclopedias, libros 
de historia, ensayos, páginas de genealogía, 
Registros Civiles y Eclesiásticos, hemerote-
cas, de la Wikipedia, etc. Así pues, esta obra 
es otra cosa.

Este es un libro para entretenerse, para 
conocer algunas historias tristes y otras di-
vertidas; para conocer anécdotas del pasa-
do, tanto de personas fuertes y luchadoras 
como de otras que perdieron la esperanza; 
para descubrir intrigas sorprendentes; para 
rescatar del olvido a aquellos que quedaron 
enterrados en los pliegues de los relatos y la 
memoria, y para quedar atónitos con accio-
nes de personajes relevantes que tal vez des-
conocíamos o relaciones entre personas que 
nos van a asombrar.

Empezaremos nuestro viaje presentando 
someramente al Sr. Joseph “Joe” Robinette 
Biden (Joe Biden en adelante) y a sus dos es-
posas en el primer apartado, en el segundo 
hablaremos de sus hijos y en el tercer apar-
tado, presentaremos sucintamente a sus 
nietos, de quienes no hablaremos demasia-
do, al ser menores de edad. Y, ¡oh, sorpresa!, 
a partir del cuarto apartado empezaremos 
a trepar por su árbol, siguiendo la rama de 
sangre que más lejos nos lleve (y ya le puedo 
anticipar al lector que se abroche bien los 
cinturones, porque nuestro viaje será largo 
en el tiempo).

Cada apartado corresponde a una gene-
ración e incluye a los ascendientes directos 
de nuestro personaje central, si bien se han 
tenido en cuenta a otros miembros de la fa-
milia (hermanos, a veces tíos, abuelos, bis-
abuelos, etc.) en aras de recoger toda la in-
formación a la que he tenido acceso durante 
la investigación que he llevado a cabo.

También se incluye, intercalado al princi-
pio de los diferentes capítulos, el fragmento 
correspondiente al árbol genealógico que es-
tamos analizando para poder seguir el hilo 
sin que el lector se pierda, pero al fnal de la 
obra se incluye el árbol completo, con las 34 
generaciones y las personas principales.

Espero que el lector disfrute tanto leyen-
do esta obra como yo lo he hecho investigan-
do, recopilando información y escribiéndola.

Ángeles Gutiérrez-Lapi 
(Barcelona, 1961). Llicenciada 
en Filosofi a, té formació com 
a investigadora, responsabilitat 
social corporativa, gestió del conei-
xement o cal·ligrafi a i paleografi a. Des de 
2014 centra la seva energia al capdavant 
del projecte fi logenea.com com a genealo-
gista i investigadora. És membre activa de 
la junta directiva d'HISPAGEN, Associació 
de Genealogia Hispana, així com de la 
Societat Catalana de Genealogia. Ha col-
laborat amb diferents mitjans de comuni-
cació i ha realitzat nombroses conferènci-
es. És una apassionada de la història. 

biografía
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

S’acosta el nostre aniversari!  

Reserva les teves entrades a www.casavicens.org

El proper 16 de novembre farà quatre anys que vam obrir les portes 
al barri, a Barcelona, al món! 

Per celebrar-ho aquest dimarts podràs comprar les teves entrades 
amb un 50% de descompte per venir quan vulguis! 

Promoció online amb el codi: CASAVICENS50 
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Esports

Àlex Gutiérrez Pascual

D
ues temporades després 
lluny del club del car-
rer Sardenya, l'entre-
nador Dani Perdiguero 
(Barcelona, 1976) torna 

aquest curs a dirigir el sènior fe-
mení del SaFa Claror. Amb la der-
rota contra el SESE a la darrera 
jornada (36-54), el conjunt gra-
cienc ocupa la vuitena posició al 
grup 1 de Copa Catalunya. Dissabte 
13 viatjarà a Balaguer amb l'ob-
jectiu de sorprendre l'equip de la 
Noguera. Perdiguero valora les 2 
victòries i 4 derrotes d'aquest inici.

Com veus l'equip després dels sis 
primers partits?
Ens anem acoblant una miqueta 
més a la categoria. Hem tingut al-
guna baixa que ens ha penalitzat. 

Precisament aquesta temporada 
s'han incorporat Judit Moya, Irene 
López i Maria Rogés.
Dues noves incorporacions tenen 
una part de joventut important, 
l'altra és una jugadora molt ex-
perimentada amb un currículum 
molt important i falta que ens 
anem aclimatant una mica totes. 
Encara no s'ha pogut incorporar 
Sara Jofresa, en breu la tindrem, o 
per després de Nadal. Ens ajudarà 
moltíssim, perquè tenim una línia 
interior molt extensa i una exteri-
or molt més curta.

Dani Perdiguero, durant un entrenament amb el SaFa Claror. Foto: Cedida

Dani Perdiguero: 
"No tinc cap mena de 
dubte que hauríem de 
mantenir la categoria"
"Agafant més ritme podrem competir amb més equips", 
afi rma el tècnic del SaFa Claror, que torna al club gracienc

la primera volta podem competir. 
Per fer-ho faltarà anotar aquests 
punts decisius. Hem tingut bai-
xades d'intensitat o de treball, o 
el tant per cent ofensiu. Si jun-
tem aquestes dues coses o una de 
les dues estarem lluitant pel par-
tit i treure'l. No descarto anar a 
Balaguer i poder guanyar el par-
tit, o a Manresa a casa.

Quines opcions teniu d'assolir la 
salvació a la segona fase?
Tenim bastantes opcions. Si ens 
respecten les lesions i seguim tre-
ballant com estem fent fi ns ara, no 
tinc cap mena de dubte que hau-
ríem de mantenir la categoria. 
Confio plenament en les meves 
jugadores. 

Com ha estat l'acollida del club en 
aquesta segona etapa?
Espectacular. És un club molt de 
barri i familiar, amb totes les ganes 
de competir. La recepció del club, 
les jugadores i tothom és merave-
llosa. Et fan sentir com a casa, en 
una família.•

Breus

L'Europa-acidH 
de futbol jugarà 
al desembre un 
torneig a Càller

El Polisportiva Olimpia 
Onlus de Càller, a 
Sardenya, ha convidat 
l'Europa-acidH de futbol 
adaptat a disputar del 
6 al 8 de desembre el 
campionat Cagliari No 
Limits. Es tracta d'una 
competició internacional 
que comptarà amb clubs 
provinents del Brasil i 
Mònaco, a més de la ciutat 
de Milà. "Als jugadors 
els ha fet molta il·lusió", 
comenta Ferran Delgado, 
responsable de la secció 
esportiva. Els dos equips 
de futbol 7 van disputar 
diumenge passat dos 
partits de futbol 8 contra 
l'equip de la Fundació 
Barça Genuine (foto).

El Consell de 
l'Esport es troba 
el 16-N i aborda les 
obres al Sardenya
L'inici de les obres per 
l'enllumenat nou del Nou 
Sardenya serà un dels 
temes a tractar al proper 
Consell de l'Esport, que 
se celebrarà dimarts 16 a 
la seu del Districte (18h). 
La reunió abordarà els 
preparatius de la Festa de 
l'Esport 2021 i comptarà 
amb la intervenció de 
representants de les 
entitats en l'apartat de 
precs i preguntes.

Cedida

Albert Benet

L
’expedició del primer equip 
masculí de l’Europa parti-
rà dissabte amb 200 afec-
cionats cap a Sòria amb la 
voluntat d’acabar diumen-

ge 14 (12h) amb la imbatibilitat 
del CD Numancia a l’estadi de Los 
Pajaritos i sumar tres punts neces-
saris per a sortir de la zona de des-
cens a Tercera RFEF. L’entrenador 

gracienc, David Vilajoana, té a la 
seva disposició tot els efectius amb 
l’excepció del lesionat Vilamitjana. 
El conjunt sorià, per la seva ban-
da, buscarà refer-se de la derrota 
al camp del Badalona (1-0) i mante-
nir-se intractable a casa, on ha gua-
nyat els 5 partits que ha jugat. El 
Numància és segon a la classifi ca-
ció (17 punts) mentre que l’Europa 
es manté avantpenúltim (9 punts).

Malgrat la difi cultat del rival, la 
plantilla europeista afronta el par-

tit amb optimisme. La victòria agò-
nica de diumenge passat contra el 
CD Brea (1-0), amb gol de Castell al 
minut 87, va trencar la ratxa nega-
tiva de resultats al Nou Sardenya 
i va donar oxigen a un equip que 
per segon cop en deu jornades va 
mantenir la porteria a zero. Troya 
va repetir sota els pals després del 
seu debut a Osca i el capità Àlex 
Cano va ser suplent per primer cop 
en el que va de campionat. 

L’Europa femení, per la seva ban-

Vista aèria de l'estadi de Los Pajaritos, a Sòria, on jugarà l'Europa. Foto: CD Numància

da, va derrotar el Vic Riuprimer 
REFO per la mínima (1-0) i segueix 
encapçalant el grup 3 de la Primera 
Estatal (8 victòries en 8 jornades). 

Diumenge 14 (12h), les jugadores 
que entrena Joan Bacardit rebran 
el segon classifi cat, el Sant Gabriel, 
en un duel d’aspirants a l’ascens.•

L'Europa masculí vol conquerir el Nuevo 
Los Pajaritos i hi anirà amb 200 afeccionats
Els escapulats visiten el Numància de Sòria després de vèncer 
el Brea i l’equip femení rep el Sant Gabriel en un duel estel·lar

Com són els entrenaments?
Estan treballant totes molt bé, és 
un grup en feina i en relació en-
tre companyes molt bo i que cada 
dia estem millor. Ens falta millo-
rar sobretot en atac, perquè la de-
fensa ara ja l'hem millorat. Estem 
fallant en situacions de tirs fàcils, 
tenim un tant per cent de tir lliu-
re, de dos o de tres que no és bo. 
Com aquesta setmana mateix, que 
faltant sis minuts estem empatats. 
Però si acabem amb 36 punts, per 
molt bona defensa que fem, no 
t'arriba per guanyar el partit. 

A més de Terrassa i Granollers, a 
quins rivals més podeu guanyar?
Agafant més ritme i treballant més 

dur podrem anar sumant i com-
petint amb més equips, no només 
els de baix. Fins ara hem competit 
amb els de baix i els hem guanyat. 
Amb els de mitja taula estem com-
petint, com ara el SESE, amb molt 
bona dinàmica i molt bones sensa-
cions. Tot l'equip aporta i va fent, i 
anem sumant. 

Com planteges la primera fase?
L'objectiu és a llarg termini, no la 
primera lliga. És un tema de dinà-
mica i mental. Evidentment que 
tothom vol guanyar i no pots que-
dar-te amb zero victòries.

I els propers partits?
Amb tots els que ens queden de 

"Tenim bastantes 
opcions; si ens 
respecten les 
lesions i seguim 
treballant", diu
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À. Gutiérrez Pascual

E
l rodatge de l'absolut masculí per recompondre's 
i tirar endavant aquesta temporada s'està fent 
costerut. Cinc derrotes en sis partits han deixat 

el conjunt entrenat per Tato Garcia a la part baixa de 
la classifi cació de la Divisió d'Honor de waterpolo. 
"L'objectiu era treballar per fer créixer el grup i estar 
preparats per jugar contra la resta de rivals directes", 
comenta Garcia en referència als propers partits con-
tra el Navarra a Pamplona (20/11) i davant l'Echeyde 
a casa (27/11), amb opcions per millorar la posició a la 
taula. Aquest rodatge continuarà dissabte 13, quan el 
Catalunya s'enfronti al Terrasa a la piscina Sant Jordi 
(18h). Els graciencs van caure contra el Sant Andreu a 
la darrera jornada (10-7).

De la seva banda, l'absolut femení del Catalunya 
rebrà dissabte 13 la visita de l'Atlètic Barceloneta 
(12.45h), que encara no ha aconseguit cap victòria. Tot 
i això, l'entrenador de l'equip gracienc, Gabor Egedi, 
preveu un encontre "molt dur" i destaca la presència 
de jugadores internacionals al conjunt mariner, nou a 
la categoria. El Catalunya ha escalat fi ns a la sisena po-
sició gràcies al segon triomf de la temporada després 
de superar el Saragossa a domicili (8-12), en una pisci-
na "molt complicada". "Les jugadores han fet una fei-
na increïble, han donat el 110%", comenta Egedi.•

Rodatge al Catalunya 
masculí per als 
partits contra 
Navarra i Echeyde
El femení vol sumar el tercer 
triomf contra l'Atlètic Barceloneta

Pfotoàlbums/Gràcia Multiesports

FUTBOL
Segona RFEF (Grup 3)
Jornada 10
CE Europa 1 - 0 CD Brea
Classifi cació
1. CD Terol .............19 punts.
16. CE Europa ........ 9 punts.
Jornada 11
CD Numància - CE Europa (14/11, 
12h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 8
CE Europa 1 - 0 FC Vic Riuprimer 
REFO
Classifi cació
1. CE Europa .........24 punts.
2. CD Sant Gabriel .... 19 pts.
Jornada 9
CE Europa - CD Sant Gabriel 
(14/11, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 6
IPSI 62 - 63 Claret 
Escolapis Sarrià 80 - 78 Vedruna
Espanyol 69 - 47 Lluïsos
Classifi cació
1. JAC Sants .............. 6 G 0 P.
7. Bàsquet Lluïsos ... 3 G 3 P.
9. Vedruna Gràcia ... 2 G 4 P.
10. UE Claret ............ 2 G 4 P.
Jornada 7
Vedruna Gràcia - CN Tàrrega 
(14/11, 17.45h) 
UE Claret - Escolapis Sarrià (14/11, 
17.45h)
Bàsquet Lluïsos - CB Ramon Llull 
(14/11, 17.45h) 

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 6
SaFa Claror 36 - 54 SESE
Classifi cació
1. CBF Cerdanyola ....5 G 1 P.
8. SaFa Claror .......... 2 G 4 P.

Jornada 7
CB Balaguer - Bàsquet SaFa Claror 
(13/11, 18.30h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 6
Sant Andreu 10 - 7 Catalunya 
Classifi cació
1. At. Barceloneta ..... 18 pts.
10. CN Catalunya ... 3 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CN Terrassa (13/11, 
18h) 

Divisió d'Honor femenina
Jornada 5
EW Saragossa 8 - 12 CN Catalunya
Classifi cació
1. CN Mataró .........15 punts.
6. CN Catalunya .... 6 punts.
Jornada 6
CN Catalunya - CN Atlètic 
Barceloneta (13/11, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 6
Canet FS 9 - 1 Gràcia FS
Classifi cació
1. AE Les Corts......16 punts.
13. Gràcia FS .......... 6 punts.
Jornada 7
Gràcia FS - CFS Montcada (13/11, 
16.30h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup 1A) 
Jornada 5
CH Claret 5 - 2 Cerdanyola CH
Classifi cació
1. UE Horta ...........13 punts.
4. CH Claret ............7 punts.
Jornada 6
CPI La Sagrera - CH Claret (16/11, 
21:30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 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)

ESCACS
Torneigs Magistrals 
50 anys Tres Peons
Ronda 8 (Mestre Internacional)
Marcelo Panelo (MI) 1 - 0 Julio 
Benedetti (MI); Lars Ootes (MI) 
- Adrián Jiménez (MF): ajorna-
da; Jordi Aranda 0 - 1 Fernando 
Valenzuela (MI); Carles Martín 
(MC) 0,5 - 0,5 Albert Castillo (MF); 
Josué Expósito (MF) - Miguel 
Muñoz (GM): ajornada
Classifi cació
1. F. Valenzuela .......7 punts.

Ronda 8 (Mestre Català)
Nel Pla 1 - 0 Alfonso Gisbert; 
Arnau Castillo 0,5 - 0,5 Carlos 
Vargas; Francesc Parramon 1 - 
0 Àlex Catarineu; Juan B. Prats 
(MC) 0 - 1 Jordi Fortuny; Ricardo 
Brusi (MC) 0,5 - 0,5 Evarist Pérez
Classifi cació
1. J. Fortuny ........... 6 punts.

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Grup A) 
Jornada 6
Handbol Claret 26 - 24 CH Sant 
Llorenç B
Classifi cació
1. CH Sant Llorenç B .. 8 pts.
4. Handbol Claret .. 6 punts.
Jornada 7
CH Sant Andreu Júnior - Handbol 
Claret (13/11, 18.45h)

Resultats
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Opinió

L'útil mesurador de soroll que han activat els veïns de la 
Plataforma Places de Gràcia no només registra puntes de 
decibels en cap de setmana, encara que amb el fred la cosa 

va una mica avall amb Sol, Virreina i Vila mantenint un cert pedigrí i 
amb Nord incorporant-se al merder sobretot en divendres. Però dilluns 
va haver-hi una novetat: a la una del migdia es van superar els 70 de-
cibels a Revolució amb una punta màxima de 78 decibels. Consultades 
les fonts pertinents, tot formava part d'una prova dels veïns, si bé ells 
mateixos admeten que el problema del soroll vs descans se centra a les 
nits. A veure si haurem de fer callar també de dia...

El
depen-

dent

Editorial

Fre de mà als pisos 
socials de Penitents

A
l regidor de Gràcia, Eloi Badia, no li havien xiulat tant les orelles 
com en els últims dos anys quan es va constituir la Federació de 
Barris de Gràcia i, en particular, l'Associació de Veïns Vallcarca-

Penitents, una entitat creada gairebé ex professo per aturar el projecte 
d'habitatge social de la carretera de Sant Cugat que anava en detriment 
dels jardinets d'aquell gir que va de l'avinguda de la Vall d'Hebron cap 
a l'Arrabassada. Manifestacions sorolloses a la plaça Alfons Comín o a 
plaça de la Vila, interposicions de querelles, peticions de dimissió i mo-
nopolització d'intervencions en tota mena de comissions o consells de 
barri. Vist d'una altra manera: mai un regidor de districte, almenys en 
les dues últimes dècades, havia tingut tant reconeixement local per so-
bre de l'alcaldia de ciutat, encara que sigui per sumar crítiques.

El pimpampum mutu, uns proposant també alternatives com la cer-
ca o la reforma de pisos buits i l'administració enarborant la urgèn-
cia de noves promocions socials, s'ha acabat o, millor dit, s'ha aturat 
momentàniament: un decret de l'Institut Municipal de l'Habitatge ha 
anul·lat aquest setembre la tramitació de la construcció del bloc de la 
carretera de Sant Cugat 26 i ara es farà el que semblava impossible: que 
primer es faci un procés participatiu per defi nir els usos del tram de la 
Ronda de Dalt coberta on hi tindrà un paper aquell espai de pisos o de 
jardinets i després ja es posaran en marxa les obres (o no).

S'han perdut cinc anys, perquè justament fa cinc anys que es va fer 
l'aprovació inicial d'aquell projecte, amb un canvi de Pla General que en 
la mateixa sessió (juny de 2016) també va servir per tirar endavant la 
promoció de l'antiga Quiron, i etambé allà el més calent és a l'aigüera. 
També s'han perdut cinc anys perquè l'aprovació no va anar seguida ni 
precedida d'una activació veïnal, que es va començar a fer notar el 2019. 
I el cas és que aquí estem: fent girar el transantlàntic d'un projecte im-
portant amb el fre de mà.
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Redacció: Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías i Albert Benet. Col·la-
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Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Sobre els talls de 
Torrent de l'Olla 
 
L'obra d'asfaltat, anunciada dimecres 10 
de novembre per a dissabre 13 i diumenge 
14, és molt precipitada tenint en compte 
l'afectació que tindrà per a tots els veïns 
d'aquest carrer i dels adjacents. 
L'Ajuntament ha tingut tot l'estiu, especi-
alment agost, per fer una obra d'aquesta 
dimensió, però no ho ha fet i ara avisen al 
veïnat amb tres dies d'antelació sense tenir 
en compte que afectarà a centenars d'usu-
aris i vehicles. 
Sense consultes, sense alternatives, sen-
se opcions. ¿Saben l'Ajuntament i els seus 
regidors què és la democràcia i què és el 
consens? Amb tota seguretat es podria ha-
ver planifi cat millor i així evitar el màxim 
de molèsties als veïns i al trànsit, especi-
alment a aquells que viuen a la zona afec-
tada. 
A dia d'avui no veig que això sigui una for-
ma efi cient de treballar, dirigir o governar. 
Té pinta de "nyap improvisat" que ofega... 
¿Votar els teus representatns perquè des-
prés et facin això?

J. Ruiz

Conxa Garcia

L
a Juliana Martínez i Molinero ens 
va deixar el passat dia 3. Va néixer a 
Fuertescusa (Conca) i des del 1945 era

veïna de Gràcia, primer al Coll, on va 
treballar a la Bruguera; després a la Vila, 
i moltes la coneixíem com la quiosque-
ra de Rius i Taulet, on va treballar durant 
35 anys, de les 6 a les 22h, moltes hores 
dreta i passant fred a l’hivern. Aquesta 
serà una tardor trista i plena de records 
d’una dona senzilla, humil. Una de les do-
nes anònimes que coneixem com Dones 
del 36, perquè van viure una època con-
vulsa. Quan els vam dedicar una plaça a 
Gràcia, va tenir un lloc preferent a l’acte 

d'inauguració. De família republicana, 
va viure una dura guerra i postguerra, 
sempre tenint cura dels altres, germans 
i fi lls; del pare i del marit, que van estar 
empresonats. Ja jubilada, sempre hi era a 
l’Associació d’ex presos polítics i l’Associ-
ació d’exguerrillers antifranquistes aju-
dant en tot, i no faltava als homenatges a 
les Brigades Internacionals. Sempre l’he 
admirada, era una dona petita amb una 
pell fi na i llisa, un cabell blanc preciós i 
un parlar tranquil i dolç. Una petita gran 
dona que mai va defallir en les seves con-
viccions i que va fer un treball silenciós 
i constant al llarg de la seva vida perquè 
s’avancés cap a un món millor, més just i 
equitatiu.•

Juliana Martínez

Va fer una treball 
constant perquè 
s'avancés cap a un món 
més just i equitatiu

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
Opinió convidada

Conxa Garcia, Comunicadores amb Gràcia

Reconeixement a les 
dones de Gràcia (2)

T
ambé, en aquells anys, es van dur a terme treballs 
importants com l’inici de la recuperació de la me-
mòria històrica de les dones de l’Orfeó; la presen-
tació de l’estudi sobre Institucions de protecció 
de menors durant el franquisme; la celebració del 

desè aniversari de Dones no Estàndars; l’exigència cons-
tant d’anar pal·liant el greuge del nomenclàtor vers les do-
nes, iniciada amb la demanda de la Plaça Dones del 36; la 
posta en marxa dels cicles culturals Trobem-nos a la Plaça 
Dones del 36, tot incloent l’espai en la Festa Major; s’aconse-
guí posar el nom de M. Antonieta Cot a la nova Biblioteca de 
Penitents i fer un acte d’homenatge a les Bibliotecàries de 
Catalunya; participació amb una carpa a la Festa del Comerç 
al carrer; el manteniment del Dia Anual de Gràcia contra la 
violència vers les dones; la col·laboració amb la Plataforma 
unitària contra les violències de gènere i el Fòrum con-
tra les violències de gènere; la presentació del projecte de 
Comunicadores; l’elaboració de la Diagnosi de la situació de 
les dones de Gràcia; la participació en la preparació del lli-
bre Dones de Gràcia...

 I, fi nalment, la celebració de la I Trobada de Dones de 
Gràcia, les conclusions de la qual prioritzaren els temes de 
Cultura, Coeducació, Dones grans i Espai Públic, i deixaven 
obert el camí per treballar en aquests temes, amb propos-
tes que s’inclogueren en el PAD i que marcaren la línia de 
treball del Consell de Dones, amb resultats com el projecte 
Minerva.

S’ha de dir que els quatre anys que la Cinta Llassat fou 
Consellera, amb la seva manera de fer: respecte i recolza-
ment a les propostes sortides de la xarxa de dones, i el su-
port i efi càcia, en la part tècnica, del Francesc Roma i l’Eli-
senda Ortega, van ajudar-hi. 

També en aquell moment en les entitats de l’anome-
nat G-6 (entitats centenàries de Gràcia) hi havien tres do-
nes presidentes: la Maria Rosa Martí presidint El Cercle, la 
Isabel Sanagustín presidint la Federació de Colles de Sant 
Medir i la Josefi na Altés a l’Orfeó.

Actuacions com les realitzades al barri del Coll amb el 
projecte Benvingudes al barri i el Quadern viatger. La conse-

cució i el treball del PIAD de Gràcia; els actes organitzats des 
dels Centres Cívics: La Sedeta i El Coll-La Bruguera (amb la 
creació de la Comissió 8 de març), on es mostrà l’exposició 
Dones de Gràcia; també des de les Biblioteques. Totes hi col.
laboraren en aquesta tasca tot organitzant actes per al Dia 
Internacional de les Dones i el Dia Internacional per a l’erra-
dicació de la violència masclista, tot afegint-se a aquest im-
puls feminista.

No volia deixar passar més temps sense fer aquests re-
coneixement a totes aquestes dones gracienques i a totes 
aquelles que, d’una manera o altra, participaren en aquesta 
xarxa i en aquesta tasca reivindicativa dels drets de les do-
nes als nostres barris, és merescut i just.•

S'ha de dir que els quatre anys que 
la Cinta Llassat fou Consellera, 
amb la seva manera de fer, respecte 
i recolzament a les propostes 
sortides de la xarxa de dones, 
i el suport i efi càcia, en la part 
tècnica, del Francesc Roma i 
l'Elisenda Ortega, van ajudar-hi

Arxiu

La 
setmana

Millor versió

Clara Darder

S
ou bones persones? Sabeu si el que 
feu i penseu és el millor per a vo-
saltres? I pels altres? Ahir vaig te-

nir una conversa amb en Guillem sobre 
si estem vivint el que voleu i sentim de 
veritat, o si encara podríem fer més per 
ser millors. Podríeu aconseguir una mi-
llor versió de vosaltres? Creant un mo-
del millor, més harmònic i amb pau in-
terna? Aquell estat d'ànim que ens fa 
sentir bé i ens fa cuidar la resta. Tenint 
una vida sense entrebancs, perquè el 
que vingui benvingut serà, tan bo com 
dolent. I adonant-nos que la paraula do-
lent perd el seu sentit perquè ho resol-
drem amb paciència i bona consciència 
emocional. Veient-les venir amb calma 
i serenor. Hi ha diferents maneres per 
aconseguir-ho, però la PNL ens ajuda de 
valent. Busqueu un mirall i mireu-vos. 
Parleu-vos en veu alta, dient tot el que 
us vingui al cap, des de pensaments de 
vosaltres mateixos, també d'altres o del 
que us passa al vostre voltant. Ben segur 
que n'hi ha més de negatius i aquests els 
podríeu canviar per positius, ja que en 
cada circumstància buscareu la part po-
sitiva del viscut. Després, aquest nou vo-
cabulari podeu incorporar-lo en la vos-
tra quotidianitat perquè el vostre cervell 
ho integri i us faci millorar per dintre i 
per fora. 

Si de mica en mica anem canviant 
les creences limitadores que ens fre-
nen, prendrem decisions més coherents 
amb el que volem i sentim. I la nostra 
vida ens resultarà més lleugera. Pensar 
bé, pensar bo i verbalitzar-ho atrau co-
ses bones per a qui ho practica. Proveu 
aquest canvi i apropar-vos a una millor 
versió vostra i dels qui us estimen. Així 
a poc a poc ens anirem transformant, ja 
que depèn de tots i totes nosaltres.•

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
el 

bloc

Joves sobradament 
preparades

Silvia Manzanera

E
l dire n'ha parlat algun cop, dels jo-
ves JASP, sigles popularitzades per 
una marca de cotxes que assenyala-

va aquella generació sobradament pre-
parada però sense lloc al mercat laboral. 
Ara en diuen millenials, però el model es 
repeteix: joves amb estudis superiors, 
que parlen diversos idiomes, compe-
tents i capacitats, tant que els seus cur-
rículums són descartats per estar mas-
sa qualifi cats. Quina societat més pobre 
que estem construint, expulsant el nos-
tre jovent fora de les fronteres perquè 
aquí no som capaços de brindar-los un 
futur digne. Amb lloguers impossibles i 
insultants i uns mercats laborals preca-

ritzats, et queda l'opció d'allargar l'esta-
da a la llar materna, compartir pis amb 
cinc persones més o fer les maletes. 

Recordo que l'Èric Lluent em deia que 
almenys la gent de la meva generació ha-
via pogut trobar una feina amb la qual 
poder tenir una vivenda i així plante-
jar-se tenir fi lls; i tenir-los. A ell mai se li 
havia passat pel cap comprar-se un pis. 
I és cert, les boomers que vam anar a la 
universitat, fi lles de la classe obrera que 
no va poder estudiar però que es va ma-
tar a currar perquè la seva descendència 
tingués millors oportunitats, hem viscut 
uns anys on semblava que podíem anar 
fent, que els projectes de vida que més o 
menys volies assolir s'anaven materialit-
zant. La crisi també ens ha colpejat fort 
-o crisis, ja ens hem descomptat totes les 
que n'hi ha hagut-, però ens ha agafat 
amb un mínim de fonaments i la casa no 
ens ha caigut a sobre. No vam haver de 
fer les maletes i és massa tard per fer-les 
ara. Però és preocupant que em resigni 
a pensar que, amb tota probabilitat, la 
meva fi lla sí les haurà de fer.•

Les 'boomers' que vam 
anar a la universitat 
hem viscut un temps 
on podíem anar fent

Opinió convidada

Carles Muñoz Muriendas, fi lòleg

Indiferència religiosa

T
anquen els Trinitaris i les llàgrimes seran igual que 
els somriures, o sigui cap, temps enrere provocaria 
protestes, desencís i també certa alegria pels anti-
clericals, però avui en dia la indiferència religiosa 
és el que domina. Allò que abans contestaven molts 

de "catòlic no practicant" es tradueix avui en dia en agnos-
ticisme sense pensar-hi molt què signifi ca. 

Hi ha un documental força interessant fet pel director 
Ramon Maria Gieling sobre la Passió segons Sant Mateu 
de Bach, realitzat en una església dessacralitzada, els in-
tèrprets van narrant les seves experiències i trobem que 
la majoria no són creients i la idea principal és que una 
peça litúrgica com aquesta no ha de ser només per qui 
professa la fe. 

Servidor ha estat col·laborant a dues parròquies de 
Gràcia i de manera activa, recordo que en alguna reunió 
exposava que si tots som fi lls de Déu, la funció dels tem-
ples no ha de ser només per ser unes fàbriques de misses 
rutinàries. Parròquies properes han fet un gran servei so-
cial i cultural a la societat gracienca, és veritat que altres 
no van voler fer els deures, però és just reconèixer quan el 
treball es va fer bé. 

Fa uns anys mentre feia el treball del llibre de l'Abans 
de Gràcia em va demanar el seu director que anés a les es-
glésies de Gràcia a recollir informació i va ser abundant, 
fi ns a tal punt que inclús algú deia que era massa, jo res-
ponia que no es preocupessin, ja que si es feia una segona 
part del llibre des dels 80 fi ns a actualment, el nombre de 
fotografi es es podrien comptar amb els dits.Als que som 
de la generació dels 80 o de l'EGB ens deien que no anà-
vem a missa, però no tenien en compte que la generació 
del 600 tampoc. L'església no ha sabut competir amb els 
iPhones, la PlayStation o les plataformes que tots tenim 
en el cap... I el que és pitjor és que s'han perdut força les 
formes. 

En un esborrany demanat pel Cardenal Omella aquest 
any per projectar un nou mapa pastoral, desapareixen a 
Gràcia dues parròquies i les altres passen a ser subordina-
des de l'escollida per fer la funció principal. Aquest docu-
ment que quasi ningú entén com es pot portar a la pràctica, 
ha estat dissenyat sense cap opinió dels feligresos ni de la 
gent que no creu, la qual ja he dit que en les nostres creen-
ces també són fi lls de Déu i mereixen un respecte. Això ja 
fa temps que s'ha estat gestant i dono fe, ja m'ho van dir fa 
més de déu anys!!!! Per tant, si no s'aplica el vuitè mana-
ment, vol dir que un no creu massa en Déu. 

Fa unes setmanes arran del meu sant i tornant a Gràcia 
vaig entrar a la Parròquia de Sant Carles, havia escrit an-

teriorment al seu rector per demanar-li horaris i recor-
dar que havia mort el pintor dels vitralls de la cúpula, Joan 
Torras i Viver, però es va oblidar o no va tenir la paciència 
de contestar-me. L´olor de les castanyes sempre em por-
tava a apropar-me a ella quan era alegre i activa i prepara-
va les festes del seu Sant Patró amb gent de totes les edats, 
fi ns que pel canvi de segle alguns la van desfer defi nitiva-
ment i el vent se la va anar emportant. 

Em vaig fi xar que a l'altar ja no hi havia el Crist 
Majestàtic de fusta que em va portar a tenir una fe, ja que 
sempre veia a les altres esglésies un ple de sang i trist. En 
el seu lloc hi ha un de més petit. A aquell Crist que ara no 
veig, sempre el recordaré i em feia pensar en aquella fra-
se d'aquella gran pel·lícula de Dreyer que es deia Ordet on 
el personatge de Johannes deia que l'església actual ja no 
creu en el Crist viu, sinó en un de mort... I això es pot com-
provar a la majoria d'esglésies del nostre voltant!•

En un esborrany demanat pel 
Cardenal Omella aquest any per 
projectar un nou mapa pastoral, 
desapareixen a Gràcia dues 
parròquies i les altres passen a 
ser subordinades de l'escollida 
per fer la funció principal 

À.G.P.

Amb el suport de:

Col·laboren:

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

Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta 
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Agenda

Exposicions
Fins al 12 de novembre
Exposició El arte está donde está el artis-
ta. Mostra col·lectiva dels treballs dels ar-
tistes Francisco Garcia (cubista), Carmen 
G. Junyent (fi guratiu art par), Adrià Torres 
(hiperrealista), Elena Almeda (fi guratiu-
collage), Neus Aguilo (realista), Mercè 
Castelló (expressionisme), Pilar Segura 
(impressionisme), Yannick Sánchez (hi-
perrealista), Mar Serra (expressionista), 
Marisa Ramón (impressinisme) i Patricia 
G. Groh (abstracte fi guratiu). 
Casal Cardener (Cardener, 45)

Fins 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)

Fins al 16 de novembre
Mirades solidàries. Exposició de la 9a edi-
ció del Concurs Fotogràfi c que organitza 
Gràcia Solidària.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins 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 8 de desembre
Per primera vegada Casa Vicens acull el 
III Premi Internacional NASEVO L'olfacte 
com a instrument d'inspiració, on es pre-
senta l'obra d'un total de setze artistes 
menors de 35 anys, l'obra dels quals ha 
estat fi nalista o guanyadora d'aquesta 
edició. Aquesta és una de les dues expo-
sicions d'art contemporani que inaugura 
aquesta setmana Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Fins al 12 de desembre
Mil imatges olfactives! En el marc del fes-
tival de videoart LOOP, la mostra col·lectiva 
comissariada per Cristina Agàpito, direc-
tora d'Art de la Fundación Ernesto Ventós, 
acull obres d'artistes de gran reconeixe-
ment mundial com Antoni Muntadas, 
Francesca Llopis o Willi Bucher, entre d'al-
tres, procedents de la col·lecció olorVISU-
AL de la Fundación Ernesto Ventós. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

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 12 de novembre
Costumitza't amb la Reich Roca. Com cre-
ar una bossa estil totebag a partir d'un 
texà vell, i refl exionar sobre la moda o el 
fast fashion amb la youtuber catalana es-
pecialista en moda. Per a joves d'entre 12 i 
29 anys. Cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana, a les 18h 

Espectacle: Entrañas con patatas y guar-
nición, a càrrec de la Cia. LosinFormAlls. 
Un viatge d'una hora per l'essència dels 
protagonistes, en Luis i en Pere, des d'allò 
més absurd fi ns a allò més profund.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

Concert: La Voodoo (swing, jazz). 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

EH Sona 2021: Olatz Salvador.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h

Concert: Skoria + Sun Square.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22h i a les 23h 

Dissabte 13 de novembre
II Trobada de Dones de Gràcia. Diagnosi 
de la situació de les dones del districte de 
Gràcia i propostes en matèria de salut, 
coeducació, espais públics, dones grans i 
cultura. Inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 10h 

Festa de cloenda de la Setmana de l'Àl-
bum. Jornades per a públic adult, xer-
rades, estacions de lectura, marató de 
narració oral, espai de llibreries amb pa-
radeta de venda...
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), d'11 a 14h

Concert: Liviana.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Mastika (world, balkan).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 14 de novembre
Titelles: L'Agustinet, el titella valent. Cia 
Vergés. Inscripció prèvia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Concert de la Jove Orquestra Simfònica 
de Barcelona (JOSB). Direcció: Carlos 
Checa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.30h

Dimarts 16 de novembre
Tallers TIC: Room scape. Per a joves entre 
9 i 12 anys interessats en la ciència i la tec-
nologia. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), de 17.30 a 19h (també dimarts 
23)

Festival Ini-Edit: Pulp, a fi lm about 
life, death and supermarkets (Florian 
Habicht / UK / 2014).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Taula rodona: Festa Popular vs Festa 
Religiosa. A càrrec de Jordi Almiñana, 

Guillem Roma, Josep Fornés i Dani 
Piques, estudiosos i activistes de la cultu-
ra popular.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

Dimecres 17 de novembre
Petit cineclub: La malvada guineu ferot-
ge. + 6 anys.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h 

Taverna del CAT: Francesc Tomàs 
'Panxito' i Eloi Tomàs. Entrada lliure amb 
reserva prèvia a bardelcat@gmail.com.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Dijous 18 de novembre
Infantil: El senyor Borra a la biblioteca. 
A càrrec de Micro Troupe. A partir de 4 
anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

Entitats

Divendres 12 de novembre
Teatre: Los árboles mueren de pie, d'Ale-
jandro Casona. Direcció Quim Fuster.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h, 
ds a les 21h i dg a les 18h

Concert de piano. Diàlegs d'Orient a 
Occident: Yukiko Akagi.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 20h 

Teatre: Bona gent. A càrrec del Grup de 
Teatre del Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h

Dissabte 13 de novembre
Xerrada taller sobre plantes remeieres: 
sistema respiratori. Info i inscripcions a 
petitsremeis@gmail.com.
L'Antic Forn (Cambrils, 10), a les 11h

Fins al 15 de novembre
Exposició Dones que han canviat el món. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Dimecres 17 de novembre
Endinsa't al Bosc. Itinerari i taller en lí-
nia per endinsar-se al món de la natura, 
dels animals, arbres i plantes que tro-
bem al Bosc Turull. A càrrec de l’Associa-
ció Animal Latitude, amb la col·laboració 
de la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental. Enviar mail a aula@bosctu-
rull.cat amb les dades. 
Plataforma Zoom, de 18 a 19.30h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Festival Màgicus, de nou a Lluïsos
El Festival Màgicus arriba a Gràcia per dotzè any consecutiu per promoci0nar 
la màgia jove i recupera el format original amb novetats. El Concurs de Joves 
Mags per mostrar el talent del jovent amant de la màgia es farà dissabte a les 
17.30h. Enguany hi participaran un total de 8 magues i mags que competiran en 
dues categories: màgia d’escena i màgia de prop. La Màgia de prop és una aposta 
de l’organització per donar protagonisme a aquesta disciplina que necessita 
unes habilitats concretes i té uns requisits i necessitats diferents respecte a 
la Màgia d’Escena. A les 20.30h tindrà lloc la Gala de Màgia on hi actuaran 
Hannu Juntunen, jove promesa de la màgia internacional arribat directament 
des de Finlàndia, i Roberto Vara, mag de reconegut prestigi internacional.

Dissabte 13 i diumenge 14 de novembre a Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Recomanem

Cedida
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Neix el Lens Dans, 
un festival amb 
ànima gracienca, que 
reivindica la videodansa
 

La proposta, que va celebrar el darrer esdeveniment a fi nals 
d'octubre a Brussel·les, pretén fer la segona edició a Barcelona

Arrels a Gràcia amb projecció 
internacional. El festival Lens Dans, 
pensat i planifi cat a la capital belga 
durant el mesos de confi nament per 
la fotògrafa gracienca Mar Badal, ha 
aconseguit el suport del Casal Català 
de Brussel·les, l'Institut Ramón Llull, la 
Generalitat, Catalan Arts (ICEC), i també 
de personalitats com ara l'exconseller 
de cultura Lluís Puig o la fundadora 
de Les Impuxibles, Ariadna Peya.

Silvia Manzanera

A
mb l'objectiu de donar 
visibilitat al gènere de la 
videodansa, Mar Badal 
-una jove gracienca que 
viu a Brussel·les-, va for-

mar equip amb quatre noies més 
i van crear, malgrat les difi cultats 
de la pandèmia, el Lens Dans, un 
nou festival que va donar les pri-
meres passes el juny d'aquest any 
a la Vallée, Brussel·les. En aquest 
primer esdeveniment es van pro-
jectar 28 curtmetratges preselec-
cionats, provinents d'un concurs 
que comptava amb membres del 
jurat com Àngels Margarit (direc-
tora del Mercat de les Flors) i Aina 
Lanas (reconeguda ballarina i core-
ògrafa barcelonina). El cartell tam-
bé oferia un taller de videodansa i 
una conferència a càrrec de l'artista 
canari Derek Pedrós, així com es-
pectacles en directe de dansa i pro-
jeccions audiovisuals de companyi-
es catalanes i belgues. 

"Hem creat el Lens Dans per 
combatre la precarietat i la falta 
d'oportunitats i visibilitat que ofe-
reix la indústria als joves artistes 
de la disciplina de la videodansa", 
explica Mar Badal, la jove fotógra-
fa gracienca que va començar a de-
senvolupar la idea durant el con-
fi nament. Per concloure aquesta 
primera edició, a finals d'octu-

bre es van tornar a projectar els 
tres projectes guanyadors i les sis 
mencions, en una jornada que va 
comptar amb la conferència de 
David Jacowbski (un dels mebres 
del jurat belga), i un espectacle en 
viu de dansa a càrrec de la pròpia 
Mar Badal i la ballariina Verònica 
Hernández. El festival també va 
trepitjar territori català a l'estiu 
amb la projecció dels projectes 
guanyadors del seu primer con-
curs internacional de videodansa 
a la Sala Pumarejo.

Tot i que encara no té data fi xa, 
les organitzadores s'han posat en 
marxa de nou per fer la segona edi-
ció el 2022 a Barcelona, amb la in-
tenció de fer créixer el projecte.• 

Presentació per part dels organitzadors del darrer esdeveniment del Lens Dance el passat octubre a Brussel·les. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

T
ot va començar amb el con-
fi nament, un escàner do-
mèstic i una nevera plena 

de verdures. El resultat: 'Still 
life?', la primera exposició del 
fotògraf gracienc Aleix D. Soler, 
que es pot veure fi ns al 26 de 
novembre al Centre Cívic Pati 
Llimona. "Vaig enfocar el treball 
des de la interpretació del bode-

gó clàssic dels segles XVI-XVII 
amb les propietats de l'escano-
grafi a, i amb elements també 
característics d'aquestes com-
posicions com ara les fruites, 
verdures, animals de consum i 
altres objectes quotidians que 
tenia a casa", explica el fotògraf, 
que es planteja com a hipòtesi 
si el bodegó ha mort, una refl e-
xió que està en el mateix títol de 
la mostra, amb el joc de parau-
les 'still life' (bodegó en anglès i 

traduït literalment signifi ca "viu 
encara", amb interrogant). "Em 
va xocar que moltes persones no 
sabessin que són els bodegons 
clàssics", apunta Soler.

Per realitzar totes les fotogra-
fi es de la mostra, va fer servir la 
pantalla de l'escàner de la impres-
sora domèstica ("d'aquestes que 
valen 80 euros, res de màquines 
sofi sticades ni professionals"). O 
sigui, el procés de captura és sem-
blant a fer una fotocòpia, però en 

comptes de paper es posa un to-
màquet. La tècnica ofereix propi-
etats peculiars i permet obtenir 
imatges de molta resolució. És la 

primera expo individual del jove 
fotògraf, que espera que tingui 
més recorregut. De moment, ja 
ha començat el camí.•

El repor

 El fotògraf gracienc Aleix D. Sales estrena exposició al Pati Llimona

El bodegó del segle XXI

Inauguració de l'exposició al Pati Llimona. Foto: Cedida

Breus

El VII Premi de 
teatre breu de la 
Violeta repeteix 
guanyadors

El Premi Literari de Teatre 
Breu La Violeta d'aquest 
any ja té guanyadors i 
data d'estrena. El primer 
guardó ha estat per Josep 
Maria Diéguez (a la foto) 
i la peça 'Una rascadeta'; 
és el tercer cop que aquest 
dramaturg i director 
teatral se'n porta el màxim 
guardó (ho va fer el 2014 
i el 2018). El segon premi 
ha estat per a 'El ser', 
de Ramon Pros i Fanny 
Ferran, i el tercer, 'Comiat 
de soltera', de Susana 
Hernández. L'entrega de 
premis i representació de 
les obres es farà dijous 2 de 
desembre a les 19.30h.

La Jaume Fuster 
acull la cloenda 
de la Setmana 
de l'Àlbum
El festival literari centrat 
en el llibre àlbum celebra 
fi ns al 14 de novembre 
diferents activitats 
per a tots els públics a 
biblioteques, llibreries i 
espais culturals del país. 
Gràcia acollirà la cloenda 
el matí de dissabte 13 a la 
biblioteca Jaume Fuster. El 
programa inclou estacions 
de lectura i taller de 
creació de personatges, 
marató de narració oral, 
xerrades o un recorregut 
per l'equipament.

Cedida
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Entre rosas. 15.50.
• Eternals. 17.45 i 21.00. 15.50 i 

19.00.
• El último duelo. Dv, dl, dc, dc i 

dj, 15.50. 18.25 i 21.25.
• Santos criminales. Ds i dg, 

16.05, 18.30 i 21.00. Dv, dl, dm, dc 
i dj, 18.50 i 21.20. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.

• El espía inglés. Ds i dg, 19.00 
i 21.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10, 
18.35 i 21.05.

• La familia Addams 2. Ds i dg, 
17.00.

• La ruleta de la fortuna y la 
fantasía. 16.00 i 20.25.

• Madres paralelas. 18.25.

• Ron da error. Ds i dg, 16.10.
• Halloween Kills. 22.05.
• El lobo y el león. 16.00 i 18.05.
• Sin tiempo para morir. 20.10.
• Un espíritu burlón. 16.00 i 

18.05.
• Venom: Habrá matanza. 20.10 

i 22.15.
• El buen patrón. 16.15, 18.55 i 

21.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Corb mitjonet. La gran cur-

sa (cicle de Cinema i Drets dels 
Infants). Dg, 11.00.

• AFFB 2021 Asian Film Festival 
Barcelona 2021. Dv, ds i dg, 10.00, 
12.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.

• La crónica francesa del Liberty, 
Kansas Evening. Dv, ds i dg, 
18.00. Dl, dm i dc, 17.00. Dj, 
21.30.

• Suncine 2021 (Festival 

Internacional del Medi 
Ambient). Dv, ds i dg, 19.00 i 
21.00.

• Las fantasías. Dl, dm, dc i dj, 
16.00.

• Entre rosas. Dl, dm, dc i dj, 
16.00.

• Lobster soup. Dm, 20.00.
• El sustituto. Dl, dm, dc i dj, 17.45.
• Josefi na. Dl i dc, 20.00. dj, 22.00.
• El sueño de Sigena. Dc i dj, 20.00.
• Tres. Dl i dm, 18.00 i 20.00. Dc, 

18.00., dj, 21.00.
• El gigante egoista. Ds, 12.00.
• Otello (diferit des de Palazzo 

Ducale de Venècia). Dj, 16.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Eternals. Dv, dg, dl, dm, dc i dj, 

11.30, 16.00, 18.55 i 21.50. Ds, 
16.00, 18.55 i 21.50.

• El buen patrón. Ds i dg, 18.00 i 
20.15. Dv, dl i dc, 16.00, 18.05 i 

20.15. Dm, 16.00, 20.15 i 22.10. Dj, 
16.00 i 18.05.

•Maixabel. Dj, 20.15. La resta, 
22.30.

• Dune. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 18.20 
i 21.10. Dm, 21.10.

• La crónica frances del Liberty, 
Kansas Evening. Ds i dg, 16.00, 
18.05, 20.10 i 22.15. Dv, dm i dc, 
16.00, 18.10, 20.20 i 22.25. Dl, 
11.30, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.25. 
Dj, 11.30, 16.00, 18.10, 22.25.

• Madres paralelas. Dv, ds, dg, dl, 
dc i dj, 16.10, 18.35. Dm, 16.10.

• Sin tiempo para morir. Dv, ds, 
dg, dl, dc i dj, 21.00.

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

• Un espíritu burlón. 11.30.
• Santos criminales. Dl, dm i dc, 

11.30.
• El último duelo. Dv, dl i dj, 11.30.
• Cuidado con lo que deseas. Dm, 

18.35.
• Michelangelo infi nito. Dm, 11.30, 

18.20 i 20.15.
• Rusalka - Teatre Real. Dg i dc, 

11.30.
• El fotógrafo del pánico. Dj, 11.30 

i 20.20.
• La família Addams 2. Ds i dg, 

11.30 i 16.10.
• D'Artacán y los tres 

Mosqueperros. Ds i dg, 11.30 i 
16.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Buñuel, un Cineasta Surrealista. 

18.05.
• El espía inglés. 16.00 i 22.30.
• El último duelo. 17.30, 19.45, 

21.50.
• Un espíritu burlón. 16.00, 18.15, 

20.15 i 22.30.
• Petite maman. 16.00 i 20.20..

'El buen patrón', balances 
desequilibrades

Joan Millaret Valls

D
esprés del seu ovacionat passi en la Secció Ofi cial 
del 69è Festival de Sant Sebastià, El buen patrón de 
Fernando León de Aranoa va ser escollida com a 

candidata espanyol als Oscar a millor pel·lícula estran-
gera. El darrer fi lm del director de Los lunes al sol ha 
comportat el retrobament de l’actor Javier Bardem, el 
propi director i el productor Jaume Roures (Mediapro) 
quinze anys després d’aquell fi lm que va marcar tota 
una època. El realitzador madrileny porta a terme a 
El buen patrón’ el retrat paròdic d’un model d’empre-
sariat hispà des de l’àmbit de la fi cció en un registre 
de comèdia ben divertida però inofensiva. Aranoa no 
perd la petjada social que ha caracteritzat sovint la seva 
fi lmografi a i ara es centra en la vida del propietari de 
Básculas Blanco, Julio Blanco (Javier Bardem), el qual 
farà el possible per guanyar un premi regional a l’excel·-
lència empresarial. 

Aranoa no acaba de trobar el to en un fi lm desequi-
librat tan escorat cap a la sàtira com cap el sainet. Crec 
que la necessitat de ser divertit i dir ocurrències mal-
barata el retrat punyent d’un prototipus d’empresari. 
S’agraeix la voluntat de fer un cinema contemporitza-

dor, que prengui el pols 
al moment històric, però 
hom té la sensació que 
acabes de veure un fi lm 
social en sintonia amb 
el moment polític actual 
centrat en el postureig, la 
intranscendència i els ti-
tulars buits de contingut. 
Aranoa passa de llarg 
d’entrar a refl exionar so-
bre la classe treballado-
ra, les relacions laborals 
en el lloc de treball o el 

drama de l’atur. A estones es mostra incisiu, en el mi-
llor estil Berlanga, però sovint gasta pólvora mullada 
per buscar l’efecte rialla sense conseqüències. 

Això sí, tenim una gran actuació de Javier Bardem, 
molt caricaturesc en la seva extraordinària transforma-
ció tot fent d’empresari paternalista i intervencionista 
en la vida dels seus empleats, explotant la imatge d’em-
presari proper i preocupat que tracta als seus treballa-
dors com a família. Un ésser tan carismàtic com abjec-
te, amb maneres de mafi ós, movent els seus tentacles 
e infl uències, un gat vell que ha aprés a surfejar per da-
munt dels contratemps de l’empresa. Una imatge em-
blemàtica del fi lm son les balances, logotip de l’empre-
sa, l’equilibri just de pesos, una imatge simbòlica que 
Aranoa utilitza per deixar clara la idea de que les balan-
ces d’aquest món estran trucades, manipulades. Una 
pel·lícula en el repartiment de la qual trobem també a 
Oscar de la Fuente, Celso Bugallo, Almudena Amor -la 
nova revelació del cinema espanyol– o Manolo Solo.•

crítica de 
cinema

Aranoa passar 
de refl exionar 
sobre la classe 
treballadora, 
les relacions 
laborals o l'atur

L'activisme social i 
cultural des de les cures 
centra el proper fòrum 
Kalidoscopi d'EART 
Després de la cancelació de l'any passat, l'entitat recupera la seva 
jornada de debat sobre art i educació; el 27 de novembre a la Violeta

S.M.

E
xperimentem amb l'Art de-
dica el Kalidoscopi 2021 a 
construir un espai on pen-
sar com generar pràctiques 
d'activisme social i cultural 

des de les cures, un tema en sinto-
nia amb el que s'ha viscut els dar-
rers mesos. Aquesta jornada de 
debat sobre art i educació que or-
ganitza des de fa dotze edicions 
l'entitat gracienca però que l'any 
passat no va poder celebrar a cau-
sa de la pandèmia, tindrà lloc du-
rant tot el matí del proper dissabte 
27 de novembre a la Violeta; EART 
ja ha obert les inscripcions. 

Per tal de posar en valor les cu-
res en la pràctica, "com a activitats 
socials que impliquen proporcio-
nar tot allò que cal per al benestar 
i del desenvolupament de la vida", 
EART convida a refl exionar entorn 
experiències que s'activen entre 
les pràctiques artístiques, les pràc-
tiques educatives a institucions cul-
tural i l'acció ciutadana, segons ex-
posa la mateixa entitat. 

Així, el Kalidoscopi d'enguany 
proposa tres taules de treball (un 
format nou per tal d'aconseguir 
una refl exió col·lectiva), acompa-
nyades per Judit Font, Myriam 
González i Leonidas Martín, que 
amb dinàmiques concretes, com-
partiran recorreguts i activismes 
viscuts i desenvolupats des de la 
base, per tal de dialogar amb altres 
experiències de les persones parti-
cipants i/o les que es vagin gene-
rant durant la jornada. Pel que fa 
als conductors d'aquestes taules, 
Judit Font és sociòloga i ha treba-

Fragment de la imatge de Paula Vicente, 'Permanent Construcció, 2019'. Cedida

llat en projectes comunitaris relaci-
onats amb migracions, joves i polí-
tiques d'ocupació a Barcelona, Salt 
i Girona. El doctor en Belles arts 
Leonidas Martín ha fundat diver-
sos col·lectius artístics, com ara Las 

Agencias o Enmedio, un grup de 
professionals de la imatge insatis-
fets per la falta de connexions entre 
l'art i l'activisme social. I Myriam 
González és docent, investigadora 
i educadora patrimonial. •

Estrena del casal d'art d'hivern. 
EART farà la versió d'hivern 
dels casals d'art que organitza 
per a infants a l'estiu, una de les 
activitats 'estrella' de l'entitat. Tot 
i que tenien planifi cada la posada 
en marxa de la proposta l'any 
passat, van optar per cancel·lar-la 
a causa de la situació sanitària.
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E
l 5 de novembre de 2009 es van reunir a la ciutat de 
Zagreb diferents lingüistes, intel·lectuals i activistes 
gitanos per analitzar la salut de la llengua romaní 
i aconseguir que fos reconeguda de manera ofi ci-
al pels estats europeus. En aquella mateixa troba-

da, que també va servir per redactar la carta adreçada a la 
UNESCO, es va decidir instaurar el 5 de novembre com a 
Dia Internacional de la Llengua Romaní. S'ha de destacar la 
presència en aquesta conferència de Marcel Courthiade (o 
Cortiade), a qui vam dedicar en aquesta mateixa secció un 
article el passat 19 de març. Marcel, nascut el 2 d'agost de 
1953, lingüista francès, resident a França, investigador i pro-
motor de la llengua i la cultura romanç/romaní (dit rromaní 
després de la transcripció fonètica creada per ell), va morir 
el 4 de març de 2021 a Tirana. Sempre el recordarem.

La conferència de Zagreb va ser un fet clau que va mar-
car un abans i un després en el paper de la protecció i la 
defensa d'una llengua que parlen 14 milions de persones a 
Europa, com bé explica Seo Cizmich, ambaixador honorí-
fi c de la llengua romaní. Des de 2019, l'associació Kalí Sara, 
amfi triona de la conferència, organitza un acte a Barcelona 
amb motiu del 5 de novembre, amb el lliurament dels pre-
mis Kherdipen Romani Ćhibako, que reconeixen la tasca 
de totes aquelles persones, entitats i institucions que de-
senvolupen una feina necessària de promoció i recupera-
ció de la llengua romaní a Catalunya. "És molt important 
que el romanó es parli cada dia, la llengua s'ha de mantenir 
viva, forma part de la nostra història, de la nostra cultu-

ra, i és una eina poderosa contra l'antigitanisme", remarca 
Cizmich. És un patrimoni lingüístic que, malauradament, 
a Catalunya i a Espanya té uns fonaments molt fràgils; la 
història de repressió i persecució dels gitanos s'han encar-
regat molt bé d'això. I precisament per revertir aquesta 
herència històrica perjudicial, hem de seguir defensant la 
nostra llengua, portar-la a les escoles i universitats, parlar-
la cada dia, recordant que és un tresor, que forma part de la 
nostra identitat: una fi losofi a de vida. 

Per això des de l'Associació Joves Gitanos de Gràcia, cada 
any reivindiquem el 5 de Novembre, ja sigui fent difusió a 
través de les xarxes o portant a terme activitats malgrat les 
difi cultats que ha representat la crisi sanitària (l'any passat 
vam organitzar una videoconferència amb periodistes gi-
tanos de Londres, Amsterdam, Eslovènia i Kosovo, on es va 
refl exionar sobre l’esforç que representa fer programes de 
ràdio i televisió en romanó). 

El missatge és clar: el 5 de Novembre, Dia Internacional 
de la llengua Romaní, és cada dia de l'any. 

OPRE ROMA!•

5 de novembre, tots 
els dies de l'any

Entrega dels premis que lliura l'entitat Kalí Sara en reconeixement a tots aquells que promocionen el romanó a Catalunya. Foto: Cedida

Ricard Valentí
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El romanó s'ha de parlar cada dia, 
la nostra llengua s'ha de mantenir 
viva; és part de la nostra història 

La torratxa

Reforma
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R
eforma, el que es diu reforma, pot 
ser vist com un canvi per transfor-
mar quelcom susceptible de millorar. 

Els canvis poden portar-te a un viatge per 
innovar. També poden corregir i reparar 
situacions que de partida son negatives.

Però les reformes també es poden dis-
fressar de sumptuositat, pintar-se amb 
un llenguatge grandiloqüent o projectar-
se amb intencions que amaguen objec-
tius diferents als que inicialment es pre-
tenien. Abans de reformar res hauríem 
de ser honestos amb nosaltres mateixos 
i saber distingir si el que volem és refor-
mar o més bé trencar amb un passat de 
motxilles plenes de pedres i desfer-nos-
en dels vicis del nostre pensament per-
sonal i social.

No és fàcil saber distingir la sub-
til frontera que separa la reforma de la 
ruptura ni tampoc què convé en cada 
cas. Sabem que hi ha hagut reformes 
que han quedat en res o s’han quedat 
curtes davant les expectatives que ha-
vien creat. O de reformes com les de la 
Transició espanyola que van canviar tot 
perquè el poder judicial continués igual. 
O n’hi ha homes que estan molt d’acord 
amb el feminisme i es reformen i es de-
claren feministes però en el fons no dei-
xen de veure perillar el seu status atès 
que no tenen voluntat de descolonitzar 
la seva ment masclista.

També tenim les cimeres sobre el can-
vi climàtic, tot un continu de petites re-
formes i avenços... la suma de les quals 
poden no arribar a temps per resoldre 
l’emergència climàtica.

El més difícil de canviar son els privi-
legis i els mals hàbits. Seria bo que ens 
qüestionem si determinades ruptures 
d’obligat acompliment han de ser con-
seqüència d’un seguit de reformes o 
simplement cal enderrocar radicalment 
moltes construccions afectades per una 
aluminosi social que només amaguen 
escenaris de jutges franquistes, morts al 
Mediterrani o nenes violades salvatge-
ment per grups d’homes. 

Ruptura o reforma.•


