
El comerç històric del carrer 
Gran tanca aparadors annexos 
i segons espais per rearmar-se
Botigues de roba i complements del tram alt es resituen cedint metres 
quadrats d'oferta però mantenint la voluntat de continuar el negoci

Albert Balanzà

El proper mes de febrer la botiga que avui fa 40 anys 
ens acomiadarem definitivament i abaixarem per 
última vegada la persiana; ens seguirem veient a 
l'altra banda de la plaça, on s'hi Déu vol hi celebra-
rem els 100 anys [de la primera botiga] ben avi-

at". Amb aquestes paraules, Joana Candell, emocionada, 
s'adreçava dimecres al centenar de veïns, amics i clients 
que des de 1981 han format part de la botiga Arc Iris de re-
gals de la plaça Trilla, que des de fa uns mesos s'anunciava 
als portals immobiliaris i que no ha volgut acabar aques-
ta etapa sense celebrar la llarga trajectòria compartida 
amb la botiga germana quasi centenària de roba d'home.

Aquest secret a veus d'Arc Iris no és un fet aïllat en el 
comerç històric del carrer Gran, que s'està resituant fent 
números en un eix comercial sempre pressionat per les 
grans cadenes i que sobretot des de l'últim any es repensa 
cedint metres quadrats secundaris com aparadors anne-

xos o segons espais amb la voluntat de continuar el negoci. 
Un altre exemple és la botiga de roba Laín, en marxa des de 
1978 també al tram superior de Gran de Gràcia, que aquest 
setembre va penjar el rètol de traspàs del local-aparador 
que té en lloguer al davant i que està a punt de culminar 
l'operació cap a una oferta comercial diferent.

El mateix exercici de realisme, pels temps que corren, 
va plantejar-se'l la botiga de complements Vall, amb l'apa-
rador annex a la botiga també quasi centenària quan van 
obrir un nou espai a l'antic Decathlon, però Josep Vall as-
segura que s'ho han repensat i que ara per ara mantindran 
tota l'oferta. Pàgina 4

Arc Iris anuncia que tanca un 
dels dos espais, Laín traspassa la 
part d'aparador i Vall el manté

Joana Candell, anunciant que tanca la segona Arc Iris. Foto: A.B.

Protesta als barris de 
Mas Falcó i Vallpar 
per l'arribada de 
l'àrea verda 
El Districte es reuneix amb veïns 
de Castellterçol-Mare de Déu del 
Coll perquè s'acaba el costum 
d'aparcar sobre vorera P6
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Albert Balanzà

L a plataforma per la placa a 
Luis Eduardo Aute a plaça 
Rovira, la iniciativa que va 
començar amb força el pas-
sat abril, quan feia un any 

de la mort del cantautor, perquè 
es col·loqui un record de la seva 
relació amb Gràcia i a tocar de la 
casa familiar del carrer Massens, 
ha decidit aturar-se tècnicament 
o almenys decretar un stand by 
per l'immobilisme tant municipal 
com de dinamització veïnal.

La portaveu de la plataforma, 
Anna del Blanco, que en aquests 
set mesos ha aconseguit recollir 
1.175 signatures de suport a les 
xarxes socials, entre les quals hi 
destaquen les de Silvio Rodríguez, 
Maria del Mar Bonet, Marina 
Rosell, Àngel Petisme o Joan 
Isaac, s'ha mostrat pessimista 
respecte als projectes de celebra-
ció contínua de manifestacions 
culturals periòdiques al barri que 
permetessin mantenir la flama´de 
la col·locació de la placa fins que 
es compleixi el termini de tres 
anys que requereix Nomenclàtor 
per homenatjar una personalitat 
morta. "Sense l'acció del veïnat, 
no té sentit seguir impulsant", ha 
explicat Del Blanco.

L'última iniciativa de la pla-
taforma va ser a principis de se-
tembre amb una acció similar 

La plataforma per la 
placa a Aute s'atura per 
lentitud de Nomenclàtor 
i de la resposta veïnal
"Sense l'acció del veïnat, no té sentit seguir impulsant", 
apunten els responsables de l'homenatge al cantautor

de penjar una placa simbòlica a 
l'interior del bar Vall, però la vo-
luntat dels veïns organitzats de 
celebrar un concert o fer el pas-
si del documental Auteretrato en 
el marc de l'última edició de la 
Festa Major va esdevenir impos-
sible per les limitacions de la cri-
si sanitària i es van minar algunes 
expectatives.

Quan encara falta més d'un any 
perquè s'esgoti el termini dels tres 
anys de Nomenclàtor, i malgrat 
la voluntat del grup de treball del 
Districte per tirar endavant la pla-
ca a la plaça Rovira, ara la força 
de la plataforma passa per un mo-
ment baix fins al punt de declinar 
la participació en un documental 
que està rodant el biògraf del can-
tautor, Luis García Gil que junta-
ment amb Gaizka Urresti, autor 
de l documental Auteretrato, són 
dos dels signants últims més re-
llevants de la iniciativa a Gràcia. 
La qüestió tampoc s'ha abordat 
en les últimes sessions del grup 
de treball de Nomenclàtor.

La placa a la casa de Dolors 
Aleu, dissabte 27 al carrer 
Molist 22. En el marc del 
programa d'actes del Dia 
internacional per l’eliminació 
de la violència vers les dones, 
Gràcia estrenarà dissabte 27 a 
les 12 hores la placa recordatòria 
a la casa on va viure Dolors 
Aleu, considerada la primera 
metgessa de l'Estat, al carrer 
Molist 22, al barri de la Salut.

L'última acció va 
ser al setembre 
amb una placa 
simbòlica al 
bar Vall

Jordi Martín i Anna del Blanco col·locant la placa a Aute al bar Vall. Foto: Betevé

Breus

Els Mossos 
desallotgen Ca 
La Veïna als tres 
anys d'okupació

Tres anys gairebé 
exactes després que 
es fundés l'assemblea 
amb l'okupació d'un 
primer pis al carrer 
Gran amb Santa Rosa, 
els Mossos d'Esquadra 
han desallotjat aquest 
dilluns Ca La Veïna amb 
un fort desplegament 
d'agents. L'edifici, okupat 
només parcialment, 
havia viscut diversos 
episodis de friccions 
entre el propietari, Haviv 
Negocios, i Ca La Veïna, 
amb assetjaments i 
intents de calar foc a la 
porta dels residents de 
l'assemblea. "Seguim 
seguirem", han apuntat a 
les xarxes aquests últims.

Expo d'aquarel·les 
al casal Cardener 
de la portaveu 
d'ERC Olga Hiraldo
La portaveu del grup 
municipal d'Esquerra, 
Olga Hiraldo, dona a 
conèixer des d'aquest 
dijous una altra 
faceta personal amb 
la inauguració d'una 
mostra conjunta al 
casal Cardener amb 
la il·lustradora Marta 
Delàs. La part d'Hiraldo 
es composa de tretze 
aquarel·les.

Cedida

el consell rector de Ràdio Gràcia i 
ja serà present de manera oficial 
al pròxim ple de l'1 de desembre. 

Els canvis al grup municipal de 
Ciutadans, que té representació a 
Gràcia des de les eleccions muni-
cipals del 2015, no són habituals 
però ja n'hi ha hagut dos en tres 
anys i mig, el primer més sonat 
que aquest segon. En aquella oca-
sió, el portaveu del grup munici-
pal, Luis Calonge, va ser apartat 
sorollosament per "una pèrdua 
de confiança". Calonge va reaparèi-
xer com a suport del partit a nivell 
de Vallcarca quan es va produir el 

Arturo Carrasco, nou conseller de Ciutadans
El relleu de Jordi Bea i també coordinador del partit a Gràcia s'estrena a Vallcarca i ja anirà al ple de l'1-D

A. B.

L 'adéu del portaveu del grup 
municipal de Ciutadans a 
Gràcia, Jordi Bea, per mo-
tius laborals, anunciat fa 
un mes i després de l'últim 

ple, ja té continuat amb l'elecció 
interna d'Arturo Carrasco com a 
nou conseller, que ja s'ha estrenat 
aquest dimecres al consell de barri 
de Vallcarca. Carrasco, que des del 
2019 és coordinador local del par-
tit a Gràcia, ja s'ha deixat veure en 
alguns òrgans de participació com 

temps de confluència de Manuel 
Valls amb el partit taronja.

La segona etapa, amb Jordi 
Bea també com a únic conseller 
del grup municipal, ha durat des 
de l'abril de 2018 fins ara amb una 
implantació més activa de C's en 
la dinàmica veïnal, sobretot de 
Vallcarca, però també amb altres 
iniciatives no tan marcades en el 
seu ideari com la recuperació en-
cara pendent del monument al 
president de la Primera República, 
Nicolàs Salmeron, al Pla d'en 
Salmeron, a tocar dels Jardinets 
de Salvador Espriu. Carrasco (centre), durant el consell de barri de Vallcarca i Penitents. Foto: A.B.
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El comerç històric de 
Gran de Gràcia tanca 
espais annexos i segones 
botigues per rearmar-se 
Botigues de roba i complements del tram alt cedeixen 
metres quadrats mantenint la voluntat de seguir el negoci

Breus

Casa Jaqués fa 
obres internes de 
redistribució i de 
millora externa

Casa Jaqués, que acull 
oficines annexes al Park 
Güell i reunions puntuals 
amb el veïnat, ha activat 
les obres anunciades el 
maig de 2020 (vegeu núm. 
801) per restaurar les 
façanes, la millora de la 
seguretat exterior i una 
redistribució interior que 
permeti guanyar una sala 
de reunions. La memòria 
del projecte justificava 
l'obra pel "deteriorament i 
noves necessitats". 

À.G.P.

Albert Balanzà

En un carrer Gran de Gràcia 
dominat per les grans i 
mitjanes marques des de 
fa dècades i que va abaixar 
algunes persianes amb la 

crisi sanitària, el comerç històric 
resisteix amb bona salut i es pre-
para per celebrar centenaris im-
minents. No és poca cosa aguan-
tar: al carrer Gran hi ha anuncis 
de lloguers de 16.000 euros però 
també espais més assequibles se-
gons el tram. Però en els últims 
mesos hi ha hagut un replanteja-
ment de realisme per seguir en-
davant. No és un pas enrere per 
agafar impuls sinó una anàlisi de 
forces, amb sumes i restes.

"Marxem contents, tanquem 
amb un somriure", deia dime-
cres Joana Candell, de la botiga 
de regals Arc Iris, a la plaça Trilla, 
aprofitant la festa dels 40 anys 
per anunciar el tancament al fe-
brer, i la celebració del centenari 
de la botiga de roba d'home Arc 
Iris l'any 2025. A la festa hi havia 
la gent de la ja centenària pastisse-
ria Ideal, que el 2014 van patir per 
la renovacio del lloguer i van su-
perar l'embat obrint-se al turisme.

Aquesta cessió de metres qua-
drats, no en un segon espai sinó en 
un aparador annex, també s'ha ar-
ticulat com a resituació de forces 
a Laín, la botiga de roba de senyo-

ra del carrer Gran amb Carolines. 
"Mantindrem la qualitat i el servei, 
perquè tenim una clientela fixa que 
es muda i cada cop hi ha més difi-
cultats per trobar roba bona, però 
ens traurem una despesa", explica 
la Carme Torrente, amb 43 anys de 
trajectòria a la botiga amb el seu 
marit, en Joan Oller. "Els aparadors 
han anat molt bé i han venut molt, 
és com si tinguessis obert en diu-
menge, però ara és un moment que 
és feina afegida", conclou.

També s'ho van plantejar l'any 
passat Vall, la botiga de bosses i 
complements que ha sumat un 
nou espai a l'antic Decathlon a la 
botiga que el 2023 farà cent anys, 
a Gran amb Santa Rosa. Amb un 
aparador annex, el salt endavant 
va fer pensar Josep Vall, que la ces-
sió de metres quadrats seria un es-
talvi. "Però ens ho hem repensat i 
ens va bé com a magatzem", diu, 
i concentra la preocupació en la 
fi dels ajuts del govern aquest no-
vembre al lloguer per la limitació 
d'accés per la crisi sanitària.

L'aparador annex de Laín, a Gran amb Carolines, sense el rètol de traspàs. Foto: A.B.

Queixes pel nou 
recorregut del 
116 al voltant 
del Rius i Taulet

Les obres al carrer 
Massens, que desvien el 
recorregut del bus 116 
per Travessera de Dalt i 
al voltant de l'escola Rius 
i Taulet, han provocat 
queixes de veïns i 
botigues. El comboi baixa 
per Sant Josep i gira per 
Travessera, però fa la 
volta a l'escola per agafar 
Torrent de l'Olla i Nil 
Fabra cap a Lesseps.

À.G.P.

"Mantenim la 
qualitat i el servei, 
però ens traiem 
una despesa", diu 
la Carme, de Laín

Encesa de llums de Nadal amb 
batucades per tot el districte. 
Dimecres que ve comença 
oficialment el Nadal comercial 
amb l'encesa dels llums a Gràcia, 
que enguany s'acompanyarà del 
so de les batucades a una desena 
de punts dels cinc barris del 
districte (cinc punts a la Vila i 
un a cadascun dels altres barris); 
per exemple, a Travessera de 
Gràcia amb carrer Gran (18.15h). 

Brega a Vallcarca pels assentaments
Badia insta els veïns a pactar perquè els privats puguin construir i canviï la fesomia del barri

À.B.

L 'augment dels assenta-
ments en els solars del 
pla Vallcarca, pendents 
de construcció a través 
de promocions públiques 

o privades, ha dominat el debat 
aquest dimecres en el consell de 
barri de Vallcarca amb una vin-
tena d'intervencions més civilit-
zades i amb més escala de grisos 
del que es preveia (l'Assemblea 
de Vallcarca havia alertat d'una 
"concentració xenòfoba"). 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
va instar en la seva intervenció als 
veïns perquè pactin i permetin 
avançar en el pla Vallcarca. "Els as-
sentaments es donen en zones de 
transformació de la ciutat, no és 
cert que l'Ajuntament no faci res 
i les promocions privades s'han 
d'activar amb consens a la taula 
de diàleg, i això no avança prou rà-
pid", va argumentar. Entre la vin-
tena d'intervencions, també n'hi 
va haver dels veïns que viuen als 
assentaments:"no som conflictius; 
podem fer un grup de whatsapp per 
solucionar qualsevol problema". Intervenció veïnal al consell de barri de Vallcarca d'aquest dimecres. Foto: A.B.

Coll Amunt fa 
un concurs de 
cartellisme sobre 
caques de gos

L'associació de botiguers 
Coll Amunt ha empaperat 
el barri amb la proposta 
d'un concurs titulat Stop 
Caques de Gos que busca el 
millor cartell amb premis 
de 200 euros al guanyador. 
El resultat es farà saber la 
setmana que ve. 
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25N, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència
vers les Dones

barcelona.cat/bcnantimasclista

Actes 25N 
a Gràcia
Exposició DONES INVISIBLES
Del 15 al 30 de novembre
Espai Jove La Fontana

Exposició ART PER 
ERRADICAR LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE
18 de novembre, a les 10.00 h
Casal Cardener

SERIEFÒRUM - OH MY 
GOIG
19 de novembre, de 17 a 20.30 h
Espai Jove La Fontana

SESSIÓ DE RETRATS DE 
VEÏNES
19 de novembre, a les 17.30 h
Estudi Fotogràfic del carrer Santa 
Clotilde, 4

FEM CARTELLS PEL 25N
Del 22 al 24 de novembre, 
de 18 h a 21 h
Casal de Joves del Coll 

TALLER CAPUTXES 
CONTRA EL PATRIARCAT
24 de novembre, de 17.30 a 19.30 h
Espai Jove La Fontana

SOPAR-DEBAT “NADONS 
ROBATS”
24 de novembre, a les 20.30 h 
Centre Moral de Gràcia

VET-HO AQUÍ UNA VEGADA 
(conte infantil Rosa Caramel)
25 de novembre, a les 17.00 h
Centre Cívic El Coll
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia a casalinfantil@ccelcoll.org

ITINERARI GUIAT “DONES 
REFERENTS”
25 de novembre, a les 17.00 h
Centre Cívic El Coll
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia a gentgran@ccelcoll.org

IL·LUMINACIÓ DEL 
CAMPANAR DE LA PLAÇA 
DE LA VILA
25 de novembre, de 18.30 a 22.00 h

TALLER D’AUTODEFENSA 
FEMINISTA - DIVENDRES 
ZONE
26 de novembre, a les 18.00 h
Espai Jove La Fontana

LECTURA DE MANIFEST 
de la mà de la Marea pensionista 
de Gràcia i actuació teatral amb la 
companyia Les Fugitives i el seu 
espectacle “Sibil·la”
26 de novembre, a les 18.00 h
Plaça Virreina

CONCERT - HATA + BAIXA 
PERMANENT + NEFAST + 
GUSTERA!
26 de novembre, al vespre
Espai Jove La Fontana

DESCOBERTA DE LA PLACA 
A LA CASA ON VA VIURE 
DOLORS ALEU, primera dona 
llicenciada en medecina a l’estat 
27 de novembre, a les 12.00 h
Carrer Molist 22-24

CONCERT D’AURA
27 de novembre, a les 12.30 h
Plaça Laguna Lanao
Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia al 93 256 28 77 o al web del 
Centre Cívic El Coll - La Bruguera

LECTURA DRAMATITZADA 
DE VICTOR CATALÀ a càrrec de 
Meritxell Yanes
27 de novembre, a les 19.30 h
Casal Cardener
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Silvia Manzanera

La commemoració del Dia Internacional per a l'Eli-
miniació de la Violència envers les Dones del 25 de 
novembre recupera enguany el format presencial 

del seu acte més emblemàtic i emotiu: l'acte central a la 
plaça de la Virreina, amb la lectura del manifest -aquest 
any a càrrec de la Marea Pensionista de Gràcia-, i el re-
cord de Maria de los Ángeles Chibán, assassinada ara fa 
22 anys al carrer Robí. Serà el divendres 26 a les 7 de la 
tarda i inclourà l'actuació de la companyia teatral Les 
Fugitives amb el seu espectacle 'Sibil·la'. 

Les xifres de violència masclista registrades a Gràcia 
el darrer any -i que també s'inclouen al manifest- han 
patit un increment significatiu: entre l'1 d'octubre de 
2020 i el 30 de setembre de 2021, el balanç total de casos 
dins de l'àmbit de la llar s'ha elevat a 240 (133 de violèn-
cia masclista i 107 de domèstica). En el mateix període 
de l'any anterior, el registre va ser de 155 episodis (92 i 
63, respectivament).

El programa del 25N a Gràcia -elaborat pel Districte, 
diverses entitats i equipaments- ja fa dies que va arren-
car i té continuïtat fins a finals de mes. Organitzada pel 
PIAD de Gràcia, es pot visitar fins al 30 de novembre a 
la Fontana l'exposició 'Dones supervivents', una mostra 
fotogràfica resultat de la participació de 12 dones su-
pervivents de violències masclistes, amb textos perso-
nals on expliquen relats de recuperació i superació. Les 
activitats s'estenen per tot el territori: espai d'autocura 
a Can Carol (27N a les 10.30h), una ruta guiada per co-
nèixer Dones referents al Coll (25N, 17h), un taller d'au-
todefensa feminista a la Fontana (26N, 18h) o una lectu-
ra dramatitzada de Víctor Català a càrrec de Mertixell 
Yanes al Casal Cardener (27N, 19.30h). Entitats com 
el Centre també s'hi han sumat amb el sopar debat 
'Nadons robats' (24N, 20.30h). 

Al vespre del mateix dia 25, de 18.30 a 22h, el campa-
nar de la Plaça de la Vila s’il·luminarà de manera simul-
tània amb punts situats per tota la ciutat.

Gràcia registra 240 
casos de violència 
masclista a la llar 
al darrer any
L'acte central del 25N recupera el 
format presencial a la Virreina

Albert Vilardaga

El Districte diu que Renta 
va tramitar a Travessia 
Sant Antoni mesos abans 
de l'aturada de llicències
Els veïns sospitaven que la titularitat canviés dos dies abans de la 
suspensió però l'empresa havia demanat papers sense ser propietària 

Albert Balanzà

L 'acord entre Districte i pri-
vats per expropiar el bloc 
de la Travessia Sant Antoni 
que permetrà ampliar la 
plaça Anna Frank no té 

base de corruptela, segons fonts 
municipals, a diferència del que 
sospitaven els veïns organitzats al 
voltant de la plataforma Protegim 
L'Illa, que en aquests mesos han 
fet córrer aquesta possibilitat te-
nint en compte que el canvi de 
propietat es va produir només dos 
dies abans de la suspensió de lli-
cències que va donar pas al llarg 
periple legal de modificació del 
Pla General, encara vigent.

L'edifici que serà expropiat, als números 12 i 12 bis de la Travessia Sant Antoni. Foto: À.G.P.

La plataforma, en diversos ar-
gumentaris interns, havia insistit 
que si Renta Corporación va com-
prar la finca l'11 de desembre de 
2018 i la suspensió de llicències 
havia tingut lloc el 13 de desem-
bre de 2018, era "impossible" que 
aquest promotor obtingués una 
llicència d'obres posteriorment a 
aquesta data. 

A preguntes d'aquest setmanari 
i per esclarir els tempos que ara 
desemboquen en una negociació 
que beneficiarà econòmicament 
la nova propietat perquè s'hi ai-
xequi a l'espai un bloc d'habitat-
ge social, el Districte ha explicat 
que la tramitació del nou peopri-
tari es remunta a mesos anteriors 
quan aquest fins i tot encara no 

l'era. "Renta Corporación va sol-
licitar un certificat de règim ur-
banístic de la finca el 13 de juliol 
de 2018 i el 18 d'octubre del ma-
teix any va sol·licitar la llicència 
d'obres majors", diuen fonts mu-
nicipals. Aquestes mateixes fonts 
apunten que tots dos tràmits es 
poden efectuar sense que calgui 
ser el propietari de la finca.

Es dóna la circumstància que la 
llicència es va atorgar, tal com es 
va publicar a la Gaseta Municipal, 
el desembre de 2019, disset mesos 
després de la suspensió de llicèn-
cies, però que la paperassa s'ha-
via iniciat legalment "gairebé dos 
mesos abans" de la suspensió de 
llicències, tal com han remarcat 
fonts municipals. 

Protestes a Mas 
Falcó i Vallpar 
per l'arribada 
de l'àrea verda
El Districte es reuneix amb veïns 
de Castellterçol-Mare de Déu del 
Coll per anunciar que s'acaba el 
costum d'aparcar sobre vorera

que s'eliminin "43 places de cotxe 
i se'n posin 55 de moto" o anunciar 
que han recollit firmes. El Districte 
manté que el guany de fer fora ve-
hicles foranis amb la regulació se-
gueix sent la clau.

A.B.

El sistema d'aparcament 
d'àrea verda al barri del 
Coll i parcialment on en-
cara no n'hi havia als 
Penitents ja és a punt d'en-

trar en funcionament el pròxim 29 
de novembre, i així es completarà 
el mapa d'aparcament regulat a tot 
el districte a l'únic espai on encara 
hi havia llocs de lliure disposició. 
Però hi ha una rebel·lió en mar-
xa almenys en dos punts de fun-
cionament fins ara quasi comuni-
tari a Mas Falcó (Olèrdola, Palou, 
Capellades, Montornès) i Vallpar 
(Maduixer, Jujol, August Font), 
els veïns dels quals han baixat 
aquest dimecres al consell de bar-
ri de Vallcarca per concloure que, 
com deia una veïna, "no hi caben 
tots els cotxes que hi ha", criticar 

També a l'eix Castellterçol-Mare 
de Déu del Coll, a tocar del Parc de 
la Creueta, el Districte s'ha reunit 
aquesta setmana amb veïns i en-
titats per eliminar el tradicional 
aparcament sobre vorera.

L'àrea verda d'aparcament, a la plaça Olèrdola. Foto: À.G.P.
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Cooperatives de consum: 
alimentació compromesa

Els reptes de la moda sostenible



[2] [el tema del mes]

Serveis d’interès

Mercat Social, una xarxa de suport 
a les iniciatives de moda sostenible
Els projectes Back to 

Eco, MamaLyona, Di-

omcoop i Creadoness 

defensen valors socials 

i solidaris dins del sec-

tor del tèxtil. Per parlar 

d’aquestes iniciatives i 

del significat de moda 

sostenible, el Mercat 

Social -una plataforma 

de difusió i venda de 

productes i serveis d’en-

titats socials amb seu a 

Grassot- va organitzar 

el passat mes d’octubre 

una trobada online. 

Un aparador 
en línia amb 

valors

El taller on es confecciona la roba del projecte Diambaar, impulsat per la cooperativa Diamcoop

Des del 2017, Back to 
Eco ha reconvertit en 
nous productes unes 
30 tones de texans

Col.lecció de roba de Diambaar: moda urbana amb tocs africans

Silvia Manzanera



[3][el tema del mes]

A Back To Eco es reparen els texans i també es reciclen per fer productes nous

La reinserció laboral de 
col.lectius vulnerables, 
objectiu de molts dels 

projectes



[4] [per darrere]

“La forma de funcionar és política; el 
compromís el tenim amb el pagès”
L’any 2008 un grup de per-

sones amb l’interès comú de 

consumir responsablement 

i participar d’una iniciativa 

col.lectiva que transformés el 

seu dia a dia, va crear Pinyol 

Vermell, la cooperativa de 

consum de La Torna que es 

posiciona com un projecte 

que pretén anar més enllà 

del simple punt de distribu-

ció d’aliments ecològics, i vol 

construir un espai de compro-

mís social. I ara, més actius de 

nou amb La Taverneta. 

Totes les cistelles a punt per al repartiment, aquest dimecres a La Torna

Silvia Manzanera
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L'Europa masculí vol 
mantenir la ratxa de 
victòries contra l'AE 
Prat de Pedro Dólera
 

L'assalt al Nuevo Los Pajaritos (1-2) dona ales a l’equip de 
David Vilajoana, que rebrà l’Amorebieta a la Copa del Rei

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

El primer equip masculí de 
l’Europa va aconseguir 
diumenge passat derrotar 
el Numància al Nuevo Los 
Pajaritos (1-2) i sumar la 

tercera victòria de la temporada. 
El triomf gracienc es va començar 
a forjar al darrer minut del primer 
temps amb un gol olímpic de David 
Jiménez i es va consumar a cinc 
minuts del final gràcies a una re-
matada de cap de Ricki Vidal. L’1-
2 va provocar un esclat d’alegria 
dels dos-cents seguidors europe-
istes que van desplaçar-se a Sòria.

d'enfrontaments amb equips bas-
cos en aquesta competició es re-
munten a la temporada 1927/28, 
en què l'equip escapulat es va en-
frontar en una fase preliminar de 
grups a la Real Unión d'Irún i la 
Reial Societat de Sant Sebastià. El 
més antic data del 1923, l'any del 
debut, quan l'Europa va caure da-
vant l'Athletic Club (1-0) a la final 
(vegeu L'independent núm. 854). 

La plantilla escapulada va re-
accionar amb resignació després 
que s'esborressin les esperances 
d'enfrontar-se a un Primera. "Serà 
un rival molt difícil però confiem 
molt en nosaltres", va comentar el 
capità Àlex Cano.

L'encontre, que va començar 
amb mitja hora de retard a cau-
sa d'uns problemes en la trami-
tació dels certificats COVID-19 
d’alguns jugadors visitants, va ju-
gar-se en un dels estadis més grans 
i moderns de la categoria, on cap 
equip havia aconseguit endur-se 
els tres punts en el que va de lli-
ga. Aquest fet dona més valor a 
la victòria del conjunt que entre-
na David Vilajoana, que va repetir 
l’onze que fa uns dies va derrotar 
el Brea al Nou Sardenya.

El camp gracienc, precisament, 
viurà diumenge 21 un altre duel 
d’alt voltatge amb la visita de l'AE 
Prat (12h), que dirigeix l’exentre-

nador escapuluat Pedro Dólera i 
que compta amb els exeuropeis-
tes Guzmán, Padilla i Civil com a 
futbolistes de referència. El Prat és 
un punt per sota de l’Europa, amb 
un partit menys. 

Rival basc per a la Copa. L'atzar ha 
volgut un debutant de la Segona 
Divisió per al retorn de la Copa del 
Rei al Nou Sardenya trenta anys 
després. L'Amorebieta s'enfron-
tarà a l'Europa a la primera ron-
da d'aquesta competició, després 
del sorteig d'aquest dijous. Serà en 
un sol partit i en una d'aquestes 
tres dates: el 30 de novembre, l'1 
o el 2 de desembre. Els precedents 

La plantilla escapulada celebra l'1-2 contra el Numància. Foto: Àngel Garreta

El club prohibeix l'entrada a un 
afeccionat per un incident violent. 
L'Europa no permetrà entrar al 
Nou Sardenya a l'individu que va 
protagonitzar diumenge passat 
una batussa amb membres del 
Racing Vallbona al partit del filial de 
Segona Catalana. Segons el club de 
Nou Barris, l'afeccionat va increpar 
durant "50 minuts" l'equip visitant. 
Arran de l'incident violent, l'arbitre 
va haver de suspendre l'encontre.

Breus

El CE La Salle obté 
la permanència a 
la Lliga Iberdrola 
de gimnàstica

El CE La Salle ha 
aconseguit mantenir 
la plaça a Primera i 
Tercera Divisió de la Lliga 
Iberdrola de gimnàstica 
artística femenina. El 
conjunt A gracienc ha 
acabat la competició de 
primera categoria en 
cinquè lloc amb 18 punts 
a la taula total, després de 
classificar-se en cinquena 
posició per equips a la 
tercera jornada, que es 
va disputar el cap de 
setmana passat a Castelló 
de la Plana. A la tercera 
categoria, l'equip B ha 
quedat vuitè classificat de 
la general amb 11 punts.

El Catalunya 
masculí busca el 
segon triomf en la 
visita a Pamplona
El Catalunya masculí 
de waterpolo visitarà 
la piscina del Navarra 
dissabte 20 (19.30h) per 
intentar sumar el segon 
triomf de la temporada. El 
femení es manté a la part 
mitjana de la taula amb 9 
punts després de vèncer 
l'Atlètic Barceloneta (13-
8) i es prepara pel partit 
contra el Mediterrani 
(30/11). El club celebrarà 
la jornada socioesportiva 
el proper diumenge 28.

Cedida

Valenzuela i 
Fortuny guanyen 
els Magistrals 
del Tres Peons
El Mestre Internacional 
(MI) Fernando Valenzuela 
ha guanyat el Torneig 
Magistral per norma MI 
del Tres Peons, després de 
derrotar dilluns passat el 
Mestre Català (MC) Carles 
Martín a l'última ronda 
(1-0). Al campionat per 
norma MC, Jordi Fortuny 
ha aconseguit el primer 
lloc. El club d'escacs rebrà 
la Medalla d'Honor de 
Barcelona en un acte el 
proper 30 de novembre.

es construirà entre l'escola de les 
Aigües i l'institut Teresa Pàmies, 
ha de donar també sortida a neces-
sitats dels clubs del Baix Guinardó. 
Els detalls es van presentar di-
marts passat durant el Consell de 
l'Esport. Segons la consellera d'Es-
ports, Mercè Saltor, la redacció del 
projecte executiu se centra en aca-
bar de "concretar els usos". La pro-
pera legislatura s'executarà l'obra, 
que suposarà arranjar l'espai i ai-
xecar el pavelló.

Un altre tema estrella de la re-
unió va ser el model de la propera 

A l'espera del pavelló de Sardenya 
El Districte vol tenir el projecte executiu aquest mandat i fer obres la propera legislatura

À.G.P.

Enllestir aquest mandat el 
projecte executiu del fu-
tur pavelló poliesportiu 
del carrer Sardenya, als 
terrenys entre Taxdirt i 

Travessera. El Districte ha avan-
çat aquesta setmana el calenda-
ri de treball per fer possible una 
vella reivindicació de les entitats 
esportives de Gràcia Nova i Camp 
d'en Grassot, com ara l'Hoquei 
Claret. L'equipament esportiu, que 

Festa de l'Esport, que se celebra-
rà a l'octubre del 2022 i mantindrà 
moltes de les propostes de l'edició 
passada, celebrada al juny. 

Durant la sessió també es va 
presentar el projecte Barcelona 
Sports Hub, que impulsa l'Institut 
Barcelona Esports (IBE) per facili-
tar la inversió d'empreses en noves 
tecnologies aplicades a l'activitat 
esportiva. En aquest sentit, Saltor 
destaca el "bon posicionament" del 
territori per atreure aquestes in-
versions cap a entitats esportives 
de Gràcia.Els terrenys per al pavelló. Foto: À.G.P.
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Fer el consell de barri de Vallcarca a Can Carol ha estat una 
bona idea per obrir l'espai, encara més, a un entorn que en-
cara està dominat pels solars provisionals i certs recels d'una 
part dels veïns cap als gestors, vinculats als moviments soci-

als. Can Carol funciona: a primera hora de la tarda, les taules del servei 
de barra freda estan plenes i al voltant hi ha ambient veïnal, més aquest 
dimecres que hi havia convocat el màxim òrgan de participació entre 
plens. Fer el consell ha estat una bona idea per obrir l'espai, però ja es 
podia preveure que el xup-xup habitual del barri faria impossible encabir 
tots els veïns. "Potser una setantena s'han quedat sense poder entrar", 
informava Iru Moner, des de l'enyorat Sota el Pont Magazín.

El
depen-

dent

Cartes al director

Democràcia fallida 
i participació 
conculcada a Gràcia
Avui, un cop més, es conculquen els prin-
cipis de la democràcia a Vallcarca. Es ce-
lebrava el Consell de Barri, de Vallcarca i
Penitents. No es va preveure la massiva
afluència de veïns i veïnes en la prepara-
ció del mateix. La tria de la seu on dur-lo a
terme fou més “de cara a la galeria” que no
pas pràctica o realista. La sala era petita i,
força abans de l’hora d’inici, estava plena
de gom a gom. Un zero a l’ajuntament.
Fora ens hem quedat moltes persones in-
teressades (potser un terç dels assistents).
De fet, cap membre de l’associació de veïns
i veïnes majoritària i més representativa 
del territori ha pogut participar. La sensa-
ció és que la democràcia a Gràcia és apa-
rent i que no funciona, fent lletjos a certs 
ciutadans del barri que teníem intenció de 
participar; sembla, però, que no a tots els 
col·lectius. Avui, si el Regidor fos com cal,
hauria d’haver sortit a atendre els inte-
ressats i interessades, i aturar la trobada
i, després, haver organitzat als jardins de 
Can Carol un Consell de barri participatiu. 
Potser somiem truites... Com que el senyor 
Badia (intentem ser més que educats amb 
ell) mai ens ha volgut rebre -malgrat in-
sistir en sol·licitar entrevista per diferents 
vies-, aquesta desagradable i injusta si-
tuació és la gota que omple el vas. És amb 
pena sincera que observem que actua ten-
denciosament. Potser en rebre aquestes
línies pugui pensar que no ens rebrà, tot i
saber que està, en la seva condició de servi-
dor públic, obligat a parlar amb tots els es-
taments graciencs. També amb nosaltres.
Volem clarificar que la nostra associació
no defallirà en la seva justa reivindicació
de la Rambla verda per Vallcarca. Volem
agrair la bona predisposició, la paciència i
el saber estar de la directora dels serveis a
les persones i al territori de Gràcia que, a la
porta, ha donat la cara davant les queixes
dels afectats, la Núria Martínez. Fets més
propis d’altres latituds... Un cop més, es
conculquen els principis de la democràcia
a Vallcarca.
AVV Gràcia Nord Vallcarca

Opinió

Editorial

Una àrea verda complexa

Quan el passat setembre aquest setmanari va avançar els plans de
l'Ajuntament per fer arribar l'àrea verda a tots els racons del Coll
i als carrers que faltaven per regular al barri dels Penitents, amb

múltiples racons on encara es viu més en clau residencial o de transi-
ció cap a la muntanya, no vam calcular bé la dificultat d'aterratge del
que es decideix als despatxos amb el que acaba sent una pintura deli-
mitada en un carrer. De fet, repassant l'hemeroteca pròpia, l'any 2018
l'Ajuntament va presentar la primera fase d'aquesta àrea verda a la 
part alta de l'avinguda Vallcarca apuntant com a "menys probable"
que el sistema de regulació
penetrés cap a Mas Falcó, en
l’eixam de carrerons semire-
sidencials com Montornès i 
Capellades (o en segona fase 
Palou o Veciana), ja que el
model urbanístic que s’havia
seguit allà era mantenir un
mínim d’aparcaments en un
disseny de semiplataforma
que ara s’està implantant. En 
la retina de la memòria històrica encara hi havia la rebel·lió veïnal que 
va suposar la reforma avortada de Palou i Gomis del 2009.

Ara, però, l'Ajuntament ha apostat per completar el mapa peti qui
peti i la resposta s'ha deixat sentir: a Vallpar hi ha veïns recollint firmes
perquè en els carrers sense sortida on fins ara hi aparcaven dues fileres 
en règim d'autogestió se n'eliminarà almenys una, i a la plaça Olèrdola,
on els cotxes feien la volta a l'espai, ara la preeminència se l'enduran
les motos. Una veïna va fer sumes i restes al consell de barri: 43 places 
menys de cotxe i 55 més de moto. El camí polític és clar: treure els vehi-
cles de quatre rodes de la superfície a tota la ciutat, però en alguns ra-
cons d'aquesta Barcelona 2 i 2 no fan exactament quatre.

A la retina de la
memòria històrica hi
ha la rebel·lío veïnal de
Palou i Gomis del 2009

Lola Capdevila

La II Trobada de Dones de Gràcia a 
l’Espai Fontana ha sigut tot un èxit de 
convocatòria i participació! 90 dones 

inscrites, 87 participants amb una gran
diversitat generacional. Hi havia talent,
formació, idees, experiència i compro-
mís. Segur que aviat podrem llegir les
conclusions de la jornada i dels punts
tractats: dones grans, salut, cultura, es-
pai públic i coeducació. Sens dubte l’apo-
derament de gènere a la Vila de Gràcia
és un triomf després de 10 anys de la I
Trobada. Gràcies, a les pioneres i organit-

zadores d’aquesta segona. Voldria desta-
car l’excel·lent intervenció inaugural de
la Dra. Carme Valls i Llobet remarcant la
discriminació que patim en àmbits soci-
als, laborals, domèstics, de salut (la medi-
cina no ens escolta), de perspectiva de gè-
nere... de com ens afecta la contaminació
(ara que el bla, bla, bla... està de moda),
l’envelliment, la soledat, el patiment emo-
cional, la invisibilitat... Vivim més anys
com a gènere però amb menys qualitat de
vida. Les dones necessitem renéixer per
nosaltres mateixes, creant xarxa, avan-
çant i reforçant-nos juntes. També cal es-
timular els sentits: vista, oïda, tacte, gust
i olfacte, amb mil i una activitats. En defi-
nitiva, hem de recuperar el nostre temps
i els nostres desitjos abans no sigui massa
tard. I això val per a totes les edats!

Més temps per 
a nosaltres!

Les dones necessitem 
renéixer per nosaltres 
mateixes, creant xarxa 
i reforçant-nos juntes

Ull de 
dona
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A l'Independent de Gràcia 865 del 5 de no-
vembre, sobre el cas de Balet i Blay amb 
motiu de la intervenció de Marta Pardell 
a l'Audiència Pública, va sortir publicat 
el següent: "El ressorgiment de la polè-

mica per Balet i Blay arriba en una setmana en 
què la Gaseta Municipal ha fet públic que la lli-
cència dels nous pisos es va atorgar el gener de 
2021 i l'enderroc al mes següent. Els veïns es van 
començar a moure al maig i ara el solar espera 10 
habitatges, 10 trasters i aparcament per a 7 cotxes 
i 11 bicicletes".

Això no és que no sigui veritat, sinó que es pot 
qualificar de mentida. La reivindicació de la finca 
de Balet i Blay va començar una vegada assaben-
tats de que l’edifici que nosaltres demanaven, “El 
Consolat”, ja hi tenia el seu destí com a Casal de 
barri, i d’això ja fa més de tres anys, que llavors 
vam suggerir la compra o lloguer de Balet i Blay. 
No solament això, sinó a la reunió que vam tenir 
amb la representant de la família Marsans, ens 
va dir que veient la impossibilitat de llogar-ho o 
vendre’l van dirigir-se primer a l’Ajuntament de 
Barcelona i després al Districte per saber si havia 
alguna entitat amb algun projecte d’utilització de 
l’edifici (va estar buit més de sis anys amb el cartell 
de venda o de lloguer).

La meva reflexió: com pot ser que encara que 
no heu mostrat mai cap interès en les nostres de-
mandes i reivindicacions (la prova més evident és 
que mai heu assistit a cap exposició, xerrada, pre-

sentació, conferència, trobada, malgrat heu estat 
convocats, convidats...), mai heu mostrat cap in-
terès ni voluntat política en saber o informar-vos 
sobre el patrimoni cultural que s’estava fent mal-
bé en un soterrani. 

Nosaltres no ens varem despertar al maig per 
començar la reivindicació, ja ho havíem manifes-
tat molt abans demanant la compra o el lloguer 
de l’immoble, és més, en el Consell Plenari del 
Districte del dia 22 de setembre de 2020, per part 
d’Esquerra Republicana es va fer un prec per l’ad-
quisició i adequació de l’edifici. La resposta nega-
tiva per motius econòmics. Una pregunta tonta: 
La llicència de nova obra es va donar al gener de 
2021, i la d’enderroc un mes més tard? No calen 
explicacions i aclariments, o sí?

Opinió convidada
Josep Callejón, Grup d'Estudis Coll-Vallcarca i Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona

Reflexions sobre Balet i Blay

No ens vam despertar 
al maig per començar la 
reivindicació, ja havíem 
demanat la compra o el 
lloguer de l’immoble; al 
plenari del 22 de setembre 
de 2020, ERC va fer un 
prec per l’adquisició i 
adequació de l’edifici 

À.G.P.
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Exposicions
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 3 de desembre
Exposició Els jocs de rol i fantasia: un uni-
vers a descobrir. Aquest any, el cicle Coll 
Fantasy vol apropar al públic a l’intens i 
variat univers dels Jocs de Rol i Fantasia. 
Nascuts ara fa uns 50 anys, aquests jocs 
han anat evolucionant amb una influèn-
cia molt clara de la literatura fantàstica i 
de ciència ficció, amb la creació de múlti-
ples i diversos escenaris. Paral·lelament, 
el còmic, el cinema, els videojocs s’han 
anat interconnectant i fecundant mútua-
ment amb aquest univers lúdic. La mos-
tra dona a conéixer el seu origen i evolu-
ció, així com els jocs més coneguts, de la 
mà de persones i grups que hi han jugat i 
juguen actualment. 
Cc el Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

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 finalista 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 fins 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 19 de novembre
Sessió de Retrats de veïnes.
Estudi fotogràfic (Santa Clotilde, 4), a les 
17.30h 

Teatre: Tenorio a 2/4 d'11. A càrrec del 
grup Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Teatre: La mala dicció, de Jordi Oriol 
a partir de Macbeth. Direcció: Xavier 
Albertí.
Teatre Lliure (Montseny, 47), 18h i 20h

Concert: Ofer Ronen trio (famenc fusió).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 20 de novembre
Concert: Fran.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h 

Concert: Sancocho (melodies del carib).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dilluns 22 de novembre
Fem cartells pel 25N. Espai obert al Casal 
de Joves del Coll, on es podrà preparar 
entre totes cartells i pancartes pel dia 25. 
Amb material disponible per a totes aque-
lles persones que acudeixin. Fiins dime-
cres 24.
Casal de Joves del Coll (Aldea, 15), de 18 
a 21h

Visions de la ciència. Menú d'idees per a 
una alimentació sostenible: Com s'alimen-
ta Barcelona? A càrrec de Rosa Binimelis. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Literatura i psicoanàlisi. Migracions. En 
aquesta sessió es comentarà Radical(s): 
una reflexió sobre la identitat, de Said 
El Kadaoui. L'escriptor conversarà amb 
Alejandro Velázquez, Membre de la ELP-
AMP.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Dimarts 23 de novembre
Pantalla Barcelona tardor: Adú. (Salvador 
Calvo/Espanya/2020).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Projecció del documental Amussu (Nadir 
Boumouch. Marroc, 2019).
CC El Coll - La Bruguera (Adlea, 15), a les 
19h

Dimecres 24 de novembre
Cicle 25N contra la violència masclista. 
Taller de caputxes feministes, de la mà de 
Tropidelia. Inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h

Contes a la mà: Contes freds, amb Anna 

Casals. Edat: 2-4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Cicle: El poble amazic, una cultura que 
ressorgeix. Un viatge per la Tamazga, 
el país del poble amazic. A càrrec d’Aziz 
Baha i Verónica Esteban.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h

Concert: Malacara Blues Band.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

La Taverna del CAT: Raquel Cruces i 
Alexandre Guitart.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20.30h

Dijous 25 de novembre
25N. Itinerari dones referents. Descoberta 
de dones referents al barri del Coll i terri-
toris propers. Aforament limitat. Cal ins-

cripció prèvia a gentgran@ccelcoll.org. A 
càrrec de l’Espai de Gent Gran del Coll.
CC El Coll-La Bruguera, a les 11h
25N. Contacontes: Rosa caramel, de l'auto-
ra Adela Turín, per profunditzar sobre el 
missatge que ens vol transmetre aques-
ta obra. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia a casalinfantil@ccelcoll.org
CC el Coll la Bruguera (Adela, 15), a les 17h 

Pqno Club de poesia: A recer de les venta-
des. Per parlar amb la seva autora, la 'mi-
nerva' Mercè Amat, sobre el viatge intros-
pectiu que descriu en el seu poemari. 
Cal reservar plaça a Pqno, i també es pot 
comprar el llibre. 
Pqno... (Tres senyores 3, botiga), a les 19h

Divendres 26 de novembre
Concert: La Plaga DIY. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Entitats

Dissabte 20 de novembre
Recital poètic Las Veus del Delta, amb 
Júlia Badal, Montse Cercòs, Mercè Amat 
i Jordi Margait. Coordinat per Agita't 
Gràcia. Debat posterior 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Diumenge 21 de novembre
Presentació del llibre La ciutat sense ve-
ïns, amb l'autor, Andreu Merino, i una 
companya del Sindicat d'Habitatge de 
Gràcia. Vermut + Quinto musical.
Plaça del Nord, a les 11.30h 

Dilluns 22 de novembre
18a Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya: Especials (Olivier Nakache i 
Éric Toledano, França, 2019).
El Centre (Ros de Olano, 9). a les 19h

Dimecres 24 de novembre
Sopar debat: Nadons Robats.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30h

Divendres 26 de novembre
Projecció del documental: Alô!Tudo 
Bem?Debat posterior. Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 6), a les 19h

Fins al 30 de novembre
Exposició Violències. Art i Gènere. 
Proposta realitzada des del Projecte 
Minerva, Sent i Crea i Caja de Pandora.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord) 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Cedida

Amb el suport de

Diada del XXV aniversari dels 
Castellers de la Vila de Gràcia
Aquest dissabte 20 de novembre els Castellers de la Vila de Gràcia celebren 
l’inici del XXVè aniversari amb castells i matinades, amb les colles convidades 
de Castellers de Sants i Castellers de Terrassa. Les matinades començaran a 
les 8h del matí a la Plaça de la Vila i seguiran el recorregut pels carrers Diluvi, 
Martínez de la Rosa, Canó, Ramon y Cajal, Joan Blanques, Providència i Alsina
I a les 12h tindran lloc els castells a la Plaça de la Vila.  
Dissabte 20 de novembre a la plaça de la Vila , a les 12h

Recomanem
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Cultura
Breus

Música i llengua 
aragonesa al 
CAT amb el mític 
grup Os Chotos

El mític grup aragonès 
Os Chotos estrenarà al 
CAT el seu darrer disc 
Cadenzias el proper 
divendres 26 de novembre 
(20h). Aquest treball 
discogràfic -que inclou dos 
cançons instrumentals 
del repertori de les 
Danses del Sobrarbe- 
està acompanyat d'un 
llibre que gira al voltant 
de la poesia d'Anchel 
Conte. Abans del concert, 
el bar del CAT acollirà 
una conferència sobre 
l'aragonès a la música 
tradicional.

La crisi ecològica 
mundial, al cicle 
Gràcia amb la 
Mediterrània 
Del 20 al 28 de novembre 
tindrà lloc la XXVIII 
Setmana Cultural Gràcia 
amb la Mediterrània 
amb la crisi ecològica 
planetària com a eix 
central del programa. El 
programa arrenca dissabte 
al matí amb un recital 
poètic a la Violeta a càrrec 
de Júlia Badal, Montse 
Cercòs i Mercè Amat, i 
proposa documentals, 
taules rodones o música 
en viu (Pedro Burruezo & 
Nur Camerata presentaran 
el seu darrer treball 'La 
Petjada Andalusina', 26N a 
la Sedeta).

El festival Teca Terra 
Traca passa per Gràcia 
amb una jornada d'art 
i pagesia al Bosc Turull
El projecte ha impulsat en els darrers mesos set residències 
artístitiques arrelades al món rural i ara les porta a Barcelona

Silvia Manzanera

Terra Teca Traca, un projec-
te que suma art, ruralitat i 
agroecologia i que desple-
garà les activitats a dife-
rents espais de Barcelona 

del 21 al 28 de novembre, passarà 
per Gràcia i ho farà amb una jor-
nada al Bosc Turull. Sota el títol de 
Terra en mudança, aquesta acti-
vitat -programada per dissabte 24 
de novembre de 18 a 20.30h- pre-
tén posar la terra al centre sota 
"una mirada integradora entre 
el món artístic, científic i pagès". 
Començarà la xerrada ‘Terra i sòl’, 
una conversa a quatre bandes al 
voltant de la cura dels sòls agríco-
les, l’accés a la terra, el relleu ge-
neracional i les relacions invisibles 
necessàries per sostenir els projec-
tes agroecològics.Els protagonistes 
del debat són Alberto Blanco, pagès 
agroecològic participant al festival, 
Raquel Luján, especialista en con-
servació de sòls, i Dirk Madriles, pa-
gès i pastor i membre del col·lectiu 
Terra Franca.

Després es farà la presentació 
de l’exposició Vincles, de l’artista 
Duncan Gibbs, que mira al compost 
com un organisme viu a través del 
retrat d’una granja i el seu treball 
per produir nous sòls amb una visió 
més sostenible de l’agricultura.La 
projecció de vídeos s’acompanya-

rà amb un tast de fermentats pro-
duïts a partir dels llevats i bacteris 
que es troben dins l’adob, barrejant 
elements del seu microbioma amb 
el de cada persona. 

El projecte -coordinat per la 
Universitat de Girona, la UOC i la 
revista Sobirania Alimentària- ha 
impulsat set residències artísti-
ques arrelades al món rural en els 
darrers mesos per portar-les ara 
a Barcelona, aprofitant la seva ca-
pitalitat d'alimentació sostenible. 
Així, durant els propers dies, aques-
tes set residències presentaran en 
set indrets de la ciutat (un d'ells a 
Turull), exposicions visuals, musi-
cals, literàries i de dansa del treball 
fet. La proposta que es podrà veure 
a Gràcia es va produir a Can Serrat, 
on dos pagesos locals, Montse i 
Albert, van treballar amb les ci-
entífiques Lucia Arguelles i Neus 
Montllor per produir ‘Terra en mu-
dança’, una obra de l’artista gràfic 
Duncan Gibbs. L’activitat és gratu-
ïta, però cal inscripció prèvia.

Una de les fotografies de la mostra 'Vincles', feta per Duncan Gibbs. Foto: Cedida

L'Aula presenta 
l'exposició 
'Vincles', de 
l'artista gràfic 
Duncan Gibbs

De Can Serrat a l'Aula Turull. La 
masia Can Serrat, ubicada al Bruc, 
és un dels espais que ha portat a 
terme una de les set residències 
artístiques que conformen el 
festival. El resultat és el projecte 
'Vincles', una reflexió conjunta 
entre l'artista Duncan Gibbs, 
els pagesos Montse i Alberto i la 
científica Lucía Argüelles sobre 
la importància del sòl i la terra, i 
que es mostrarà al Bosc Turull.

Cedida

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

. 15.50.
 Eternals. Dl, dm, dc i dj, 18.00 i 
21.05. Dv, ds i dg, 21.05. Ds i dg, 
18.55. Dv, 15.50 i 18.55.
 Harry Potter y la piedra filosofal. 
Dv, ds i dg, 18.00.
 Última noche en el Soho. 16.05, 
18.45 i 21.25.
 Way Down. 16.00, 18.30 i 21.00.
 El espía inglés. 16.00.
 Madres paralelas. Ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 18.25. Dv, 18.15.
 Sin tiempo para morir. 21.00.
 El buen patrón. 16.15, 18.55 i 21.30.
 Spencer. 16.00, 18.40 i 21.20.

. 21.10.
 Pan de limón con semillas de 

amapola. 16.00 i 18.35.
 Eiffel. Dl, dm, dc i dj, 22.05. Dv, ds 
i dg, 22.00.
 La puerta de al lado. Dl, dm, dc 
i dj, 15.50, 17.55 i 20.05. Ds i dg, 
15.50, 20.05 i 22.15. Dv, 15.50, 17.55, 
20.05 i 22.15.
 Ron da error. Ds i dg, 17.50.
 La familia Addams 2. Ds i dg, 16.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
. Dg, 11.00.

. Dg, 11.00.

Kansas Evening Sun. Ds i dm, 
18.00. Dg i dl, 20.00.

amapola. Dv i ds, 17.4 i 22.00. Dg i 
dl, 17.45. Dm i dj, 17.45 i 20.00. Dc, 
16.00.

. Dv, 
dl, dm i dc, 16.00.

. Dv, ds, dl 

i dm, 16.00.
. Dv i ds, 16, 18., 20 i 22. 

Dg, 18.00 i 20.00. Dl, 16.00, 18.00 i 
20.00. Dm, 16.00 i 18.00. Dc, 16.00 i 
20.00. Dj, 16.00, 18.00 i 22.00.

. Ds, 22.00.
. Dv, 18.00. Ds, 

20.00. Dg, 16.00. Dc, 20.30.
. Dv, ds i 

dg, 20.00. 
. Dg, 

17.00.
. Dl, 20.00.

. Dc, 
19.00. dj, 16.00.

. Dc, 18.00.
. Ds i dg, 16.00.

. Dv, 20.00.
. Dj, 20.00.

. Dj, 16.00.
. 

Dj, 20.00.
. Dm, 20.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
. Dv, ds, 

dg, dl i dm, 11.30, 16.00, 18.10, 20.20 
i 22.30. Dc i dj, 16.00, 18.10, 20.20 
i 22.30.

 16.00 i 20.15.
. 16.00 i 18.20.

Kansas Evening Sun. Ds i dg, 17.55, 
20 i 22.30. Dv, dm i dc, 16.00, 17.55, 
20.00 i 22.30. Dl, 11.30, 16.00, 17.55, 
20.00 i 22.30. Dj, 16.00, 17.55 i 22.30.

. Dv, ds, dg i dl, 
18.05 i 20.20. Dm, dc i dj, 18.05.

 Ds, dg i dm, 22.30. Dv i 
dj, 18.05 i 22.30. Dl i dc, 18.05.

. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 22.05.
. Ds i dg, 19.40. Dv, dl i dc, 

20.20. Dm, 20.15.
. Ds i dg, 22.30. 

Dj, 22.35.
. Dv, dl, dm, dc i dj, 

16.00.

Shane MacGowan. Dl, 22.30.
. 11.30.
. Dv, dl, dc i dj, 11.30.

. Dm, dc i dj, 
11.30.

. Dm, 11.30.
. Dm, 11.30, 

18.25 i 20.20.
. Dg, dl i 

dc, 11.30.
. Dj, 11.30 i 20.20.

-
ros. Ds i dg, 11.30 i 16.15.

. Ds i dg, 
16.1o i 17.55.

. Ds i dg, 11.30.

 Torrijos, 49
 Eiffel. 16.00, 20.25. D, 16.00.

. 17.35 i 22.
. 20.25. 

 21.55.
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c LluentGràcia des de l’exili Èric

Aneu al jazz 

Vaig trepitjar Islàndia per primera vegada el 26 de
desembre de 2008 i fa gairebé sis anys que hi visc 
permanentment. En tot aquest temps, he cercat
de manera incansable una espurna jazzística que
s'assembli mínimament a la que tenim a Gràcia i a

Barcelona, però en aquest periple tan sols he anat sumant
decepció rere decepció. Cal dir que en les visites dels pri-
mers anys, un club de jazz destacava a Reykjavík, el Cafe
Rosenberg, al carrer Klapparstígur 27. Allà hi vaig arribar a
escoltar manouche i el visitava sovint Robin Nolan, un dels 
grans de l’estil. Aquells concerts, però, van ser un miratge.

Actualment, l’escena jazzística a Reykjavík està protago-
nitzada gairebé exclusivament per propostes de jazz mo-
dern tocat amb més o menys tècnica, però amb un desà-
nim que hauria d'estar prohibit per ordenança municipal
tenint en compte les poques hores de llum de les que dis-
posem en aquesta època de l'any. Fa uns dies vaig anar a fer
uns whiskies a un nou local de jazz que han obert a la part
est de la plaça del parlament, de nom Skuggabaldur Bar. 
L'atmòsfera és certament agradable, la carta de vins, de les
millor de la ciutat, i hi ofereixen uns calamars a la roma-
na amb certa intenció però massa arrebossat. En tot cas, 
el quadre inicial era prou càlid i prometedor. Tanmateix, 
a l’hora de la veritat em vaig topar amb el que m’he trobat
sovint a Reykjavík. Músics sense ganes, com si els faltés la
vitamina D, sense un somriure o un gest d'emoció, sense la
passió i l’exaltació intrínseca al jazz. En la segona part del
concert, van obrir l’escenari als assistents, en format jam 
session. Una de les cambreres va sortir del seu espai de tre-
ball i se'ls va menjar a tots, amb una veu i una capacitat tèc-
nica excepcionals, i una energia brutal. Acabada la cançó, 
un takk, i a servir copes de nou. Incomprensible.

Fa uns mesos vaig tenir una reunió amb el propieta-
ri d'una llibreria del centre que també organitza con-
certs de jazz. Li vaig parlar de la possibilitat que vingu-
és a Reykjavík Conal Fowkes, bon amic que vaig conèixer
fa molts anys al gracienc Cafè Vienès, deixeble de Chucho
Valdés, referent del piano tradicional i guanyador d'un
premi Grammy per la banda sonora de Midnight in Paris.
Doncs bé, l’empresari em va preguntar que quina edat tenia
aquest tal Conal i em va confessar que li havia preguntat 
al jazzman més reconegut d’Islàndia -370.000 habitants- si
coneixia el tal Conal i que aquest li havia dit que mai havia
escoltat el seu nom. Tot per concloure, amb la condescen-
dència i el paternalisme que tenen alguns islandesos cap
als estrangers, que això de portar a Conal Fowkes mai fun-
cionaria a Reykjavík. Serveixi l’anècdota, en la que un pro-
gramador musical d'una illa perduda a l'Atlàntic Nord diu 
que no a la visita d’un premi Grammy, per entendre la situ-
ació del jazz a Islàndia i de tants d’altres àmbits culturals.
Pragmatisme nòrdic: si no ets conegudet entre la jetset lo-
cal, no ens interessa el que fas, perquè pressuposem que no 
vindrà ningú i no farem caixa.

És amb la distància que encara valoro més l’oferta que 
tenim a la mateixa Vila de Gràcia. Cal entendre i conser-rr
var el tresor que tenim a casa, perquè és un bé intangible i
efímer, que en un entorn d’oferta d’oci global com l'actu-
al precisa de la nostra cura i suport. Parlo dels concerts
que organitzen espais com el Soda Acústic, al carrer de les
Guilleries 6, el Cafè Rock and Roll, al Torrent de l'Olla 48, o 
el Cafè Vienès, al passeig de Gràcia 132. Fent una ullada rà-
pida, veig que al Soda actuen Geni Barry Quartet, el dia 26
d’aquest mes, i Bratia, el 10 de desembre. Imperdibles totes 
dues formacions. Aquest dissabte, al Cafè Rock and Roll, hi
serà Jonathan Herrero, una de les veus més privilegiades 
de l’escena del jazz català. Al local de Torrent de l'Olla son 
habituals gent com el Chino Swingslide, el Víctor Puertas, 
la Miriam Aparicio o el David Giorcelli. Pel Cafè Vienès,
les properes tres setmanes, passaran artistes com August 
Tharrats, Ster Wax o Albert Bello, tots ells excel·lents en els 
seus gèneres. Cinc minuts de qualsevol d'aquests concerts 
li dona mil voltes al que tenim per aquí a dalt. No sigueu
capsigranys i aneu al jazz, vosaltres que podeu!

Cal entendre i conservar el tresor 
que tenim a casa, perquè és un bé 
intangible i efímer, que en un entorn 
d'oferta d'oci global com l'actual
precisa de la nostra cura i suport.
Parlo dels concerts al Soda Acústic, al
Cafè Rock and Roll o al Cafè Vienès

L'enyorat i venerat festival L'Hora del Jazz. Foto: Arxiu

La torratxa

Forever young

Marina F. Torné

Sóc mil·lènial. I generació Y. I naran-
jita. De la mateixa quinta de Dani 
Alves, el nou sant a qui s’encoma-

na la culerada després de la mort de déu 
-aplicant la màxima nietzscheniana a 
l’adéu del 10 Messi-.

Alves i servidora compartim etique-
ta amb uns altres 7,2 milions de perso-
nes a l’Estat espanyol. Aquells que quan 
els pregunten per una bachata tarare-
gen Juan Luis Guerra, no Rosalies ni 
C-Tanganes. I n’estic convençuda que 
puc parlar en nom d’una immensa ma-
joria si confesso com el debat obert 
arran de la notícia del retorn del late-
ral brasiler a can Barça m’ha tocat la 
fibra. No per les expectatives que -com 
a blaugrana- podria despertar-me ha-
ver recuperat un dels ídols de l’enyo-

rat Barça del sextet, que també, sinó 
perquè tan bon punt va transcendir el
fitxatge, el rum rum que se li ha passat 
l’arròs va inundar les tertúlies. I el pit-
jor del cas és que els que el veuen mas-
sa gran als seus 38 tacos ho verbalitzen 
sense ànim d’ofendre, un matís que es-
cou encara més. 

“Yo soy forever young, hermano”, va 
exclamar Alves a la sortida del reconei-
xement mèdic. Amén. El moviment es 
demostra caminant, diuen, així que a 
partir d’ara haurà de demostrar que pot
rendir al màxim nivell en una planti-
lla generació Z on la mitjana d’edat amb
prou feines supera els 25 anys. Jo tren-
co una llança. Sí, pot. I ens entreguem a
ell per reivindicar com a col·lectiu que
ens queda molt camp per córrer. Que a 
la vida tot és qüestió de sacrifici. I d’ai-
xò, els mil·lènials en tenim un màster.
Perquè som -i serem- eternament joves,
que diria Mel Gibson.

Sí, pot; i ens entreguem 
a ell per reivindicar 
com a col·lectiu que ens 
queda camp per córrer


