
La placa a Jesús 
Moncada, al 
desembre, i amb 
les biblioteques
 

Una sessió de lectures, una 
xerrada amb la presència de 
familiars i una mostra dels 
llibres de l'autor seran els eixos 
del programa d'homenatge P4

El dibuix de la Ronda 
de Dalt, prevista 100% 
coberta, assegura el 
carril bici i els veïns 
volen més connexió 
amb Collserola
 

Les sessions de participació insten 
a fer més espais esportius P6

Les noves normes 
de participació 
permetran fer 
consultes a Gràcia 
amb 6.600 signatures
 

El ple aborda dimecres la 
tramitació, que també elimina 
el Consell Ciutadà local P2

Grups privats sumen llicències 
de construcció tot i el bloqueig 
amb els col·lectius de Vallcarca 
NyN projecta pisos amb comerços i piscines a Farigola i Mare de Déu del 
Coll quan ja fa quatre anys de la paràlisi pel desacord en el lloguer regulat

Albert Balanzà

E
n ple debat sobre els assentaments de Vallcarca al 
consell de barri, amb més de vint paraules dema-
nades i arguments contraposats com a signe de 
nou confl icte entre moviments socials i associa-
cions de veïns tradicionals, el regidor de Gràcia, 

Eloi Badia, va deixar anar això: "Els assentaments es do-
nen 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 avan-
ça prou ràpid".

Certament ja fa quatre anys que es va generar una pos-
sibilitat de pacte entre els grups immobiliaris i aquests 
col·lectius socials, amb la mediació del Districte i amb un 
primer paquet de 16 primers pisos de NyN que se sotme-
trien a un lloguer regulat. Però l'acord va saltar pels aires 
aviat davant la manca de concreció i ampliació de la xifra 
en el marc de la taula de diàleg i les conseqüències cruen-

tes es van visibilitzar el novembre de 2018 i el juny de 2020. 
S'activava la campanya Si Núñez posa un peu a Vallcarca.

Som on érem fa quatre anys, o no ben bé. La Gaseta 
Municipal ha publicat aquest novembre els habituals llis-
tats de noves llicències d'obres majors concedides: a la llis-
ta de concessions de l'abril hi surt una promoció a Farigola 
40 i a la del juny una altra a Carrer de la Mare de Déu del 
Coll 103, totes dues en terrenys del grup del ja traspassat 
expresident del Barça. La interpretació interna municipal 
és que els grups privats demanen els permisos segons el 
planejament antic "per tenir-los" i els moviments socials hi 
veuen anticipació per si arriba un canvi de govern. Pàgina 3

Visió interna municipal: "per 
tenir-los"; visió al barri: per 
si hi ha un canvi de govern

El solar de Mare de Déu del Coll 103, a la parcel·la Medes. Foto: A.B.
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Política

Albert Balanzà

L
es anades i vingudes legals 
durant el passat mandat al 
voltant de l'articulació de 
les consultes participatives 
de diferent nivell han provo-

cat que fi ns ara encara regeixin les 
normes reguladores de l'any 2002, 
però sembla que els retocs fi ns del 
text actual permetran tirar enda-
vant una reforma que en l'interès 
de Gràcia permetrà fer consul-
tes al districte si s'organitza, per 
exemple, una recollida de signatu-
res i aquestes arriben a les 6.600, 
un 2% de la població local.

El ple de dimecres que ve pre-
veu debatre, en qualitat d'infor-
me favorable, aquest canvi que es 
va avortar l'any 2017 en instàncies 
judicials i que ara tirarà endavant 
amb aquest principal reclam, que 
també preveu altres nivells com 
les consulta de barri o de barris. 
De fet, aquesta última pràctica ja 
s'havia aplicat quan també en el 
passat mandat es va articular la 
recollida de fi rmes entre Gràcia i 
Sant Gervasi per al canvi de nom 
de Príncep d'Astúries en Riera de 
Cassoles. Ara les noves normes re-
guladores fi xen que aquestes reco-
llides poden durar un màxim de 
tres mesos (abans eren dos).

L'altre element rellevant del 
canvi de reglament serà la su-
pressió del Consell Ciutadà de 
districte, que en el cas de Gràcia 

Les noves normes de 
participació permetran 
fer consultes a Gràcia 
amb 6.600 signatures
El ple aborda dimecres la tramitació, que preveu eliminar 
el Consell Ciutadà local, perquè s'activi a fi nals de març 

arrossega una trista història d'in-
frarepresentació ja des dels temps 
de Ferran Mascarell com a regi-
dor, quan s'havien registrat sessi-
ons amb un únic veí participant. 
L'argument actual és que la funció 
informativa del Consell Ciutadà lo-
cal ja la fan els consells de barri, 
que quan aquest ens ja fracassava 
encara no s'havien creat. 

El timing a partir d'ara, segons 
es va tractar a les comissions con-
sultives de dilluns al Districte, pre-
veu que la reforma tiri endavant 
amb una aprovació inicial al ge-
ner i l'aprovació defi nitiva i l'en-
trada en vigor sigui durant la se-
gona quinzena de març. 

El pressupost creix una mica. El 
ple de dimecres que ve també trac-
tarà la proposta de pressupost lo-
cal, amb una inversió directa de 
26,2 milions (un 2,16% més respec-
te dels 25,6 milions de l'any 2021). 
Les partides principals són l'aten-
ció social amb 8,1 milions (un 38% 
del total), que inclouen la gestió 
directa del casal de gent gran de 
Penitents; la neteja amb 6,5 mili-
ons (30%); i la prestació de serveis 
amb 2,9 milions (14%), que inclou 
el nou conveni de gestió de l'espai 
cívic de Can Mariner i altres par-
tides per a Can Carol o el casal de 
barri Cardener. El capítol de sub-
vencions es manté en 614.000 eu-
ros (un 2,8%), si bé en la convoca-
tòria general hi haurà un augment 
de 5.000 euros més locals.•

Sessió de presentació dels pressupostos participatius, l'any passat. Foto: A.B.

Breus

Junts vol millores 
en neteja, mobilitat 
i contaminació a 
Travessera de Dalt

El grup municipal de 
Junts ha presentat una 
bateria de dotze punts 
de millores en neteja, 
mobilitat i contaminació 
a Travessera de Dalt 
en una proposició que 
bateja la via, reformada 
el 2016, com "el carrer 
amb més soroll del 
districte de Gràcia". El 
grup independentista 
demana un nou pla 
d'actuació de la Guàrdia 
Urbana, més neteja al 
tram Escorial-Alegre de 
Dalt, nova sincronització 
de semàfors per donar 
fl uïdesa al trànsit, revisar 
l'extractor de fum del 
túnel de Camèlies o o 
replantar arbres en els 
escocells buits.

ERC proposa més 
neteja a les àrees de 
gossos i pregunta 
pel jardí de casetes
El grup municipal d'ERC 
presentarà una proposició 
al ple de dimecres per 
millorar la neteja de les 
àrees de gossos davant 
mancances afegides com 
la manca de doble porta 
o l'"insufi cient" nivell de 
salubritat que es registra 
sobretot a l'estiu. També 
pregunta per la data 
d'obertura del jardí de les 
casetes d'Encarnació.

Cedida

Augmenten els preus públics 
als bucs d'assaig i a la piscina 
de la Creueta. Tot i la congelació 
en la majoria de partides, els 
preus de cessió i ús d'espais 
municipals creixeran enguany un 
3,1% quan es tracti d'activitats 
formatives genèriques (no de 
col·lectius com gent gran) i 
també en espais com els bucs 
d'assaig, la piscina-llac de la 
Creueta i l'Ateneu de Fabricació.

manar que s'embargués per abor-
dar responsabilitats del cas Palau 
i encara fi ns al 2020 va ser utilit-
zada per la marca JuntsxCat o en 
la campanya de les últimes elecci-
ons municipals.

El local d'Astúries 11, segons 
apareix als portals immobilia-
ris, s'ofereix lliure de càrregues 
però els participants en la sub-
hasta han de fer un dipòsit previ 
de 3.000 euros de sortida. No obs-
tant això, hi ha detalls de l'oferta 
(107 metres quadrats, habitatge 
amb menjador, cuina, dues habi-

A subhasta la seu de CiU del carrer Astúries
Els portals immobiliaris promocionen la venda de l'espai emblemàtic per un preu proper a 150.000 euros

A. B.

P
er un preu proper als 
150.000 euros, i rebai-
xat dels 200.000 euros 
inicials, la històrica seu 
de l'agrupació local de 

Convergència i Unió -formalment 
de CDC- al carrer Astúries 11 ha 
sortit a subhasta fi ns al 2 de de-
sembre com a part del concurs de 
creditors iniciat a Convergència 
l'any 2020. La seu també formava 
part del paquet que fi scalia va de-

tacions, galeria amb lavabos i pati 
interior) que exmilitants de CDC 
han posat en dubte. "Mai vaig veu-
re dos lavabos ni dormitoris i sí 
moltes humitats", apunta una ex-
consellera del districte.

La seu, emblemàtica per la 
quantitat de gent de pas que es 
genera al carrer Astúries, ja va 
trontollar amb els processos ju-
dicials i l'agrupació local va bus-
car un primer local alternatiu al 
carrer Terol 13, que no es va con-
cretar. Ara el grup de Junts usa els 
despatxos del Districte.•La històrica seu de CiU a Astúries 11, tancada des d'abans de la pandèmia. Foto: À.G.P.
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Grups privats sumen 
llicències de construcció 
tot i el bloqueig amb els 
col·lectius de Vallcarca 
NyN projecta pisos amb comerç i piscines a Farigola i Mare 
de Déu del Coll als quatre anys de desacord pel lloguer regulat

Albert Balanzà

V
allcarca va albirar una 
nova fase d'esperança 
en la reconstrucció del 
barri després del desa-
cord infi nit sobre el pla 

del 2002 i la recuperació del diàleg 
amb les jornades participatives de 
2014 i 2017, però els anys passen i 
ja en fa quatre que no es mou res 
en el disseny del nou nucli històric 
pel que fa a l'àmbit de la interven-
ció privada. 

Tot i així, aquest novembre 
la Gaseta Municipal ha regis-
trat un parell de moviments en 
aquest sentit: la llista de llicèn-
cies d'obres majors concedides, 

corresponents a l'abril i juny de 
2021 (fetes públiques ara), deta-
llen respectivament una promo-
ció immobiliària privada al carrer 
Farigola 40, l'anomenada pedre-
ra, amb un edifi ci de nova planta 
"on s'autoritza l'edifi cació simul-
tània a la urbanització per 17 ha-
bitatges, un local, 21 trasters, 25 

Pedrera del carrer Farigola, on NyN hi vol fer un bloc amb dues piscines. Foto: À.G.P.

El grup 
immobiliari té 
altres llicències 
vigents al carrer 
Farigola

aparcaments per a cotxe i dues 
piscines"; i una altra promoció al 
carrer Mare de Déu del Coll 103 
amb la "construcció d'un edifi ci 
de set habitatges, un local comer-
cial i una planta soterrani de local 
comercial".

Fonts municipals han tret im-
portància a la tramitació, tenint 
en compte la situació de bloqueig 
existent des de fa tres anys entre 
NyN -propietària dels solars- i els 
moviments socials, però argumen-
ten la petició de permisos en el fet 
de "tenir-los" i admeten que enca-
ra són vigents encara que el plane-
jament als quals obeeixen encara 
s'ha de reformular. Fonts dels mo-
viments socials hi veuen una lec-
tura més política en clau d'antici-

pació legal davant d'una possible 
sensibilització a favor dels privats 
si hi ha un canvi de govern. NyN no 
ha donat la seva versió malgrat els 
intents de contacte al llarg de tota 
la setmana. 

Mentre avança aquesta trami-
tació, el pla Vallcarca es disse-
nya sense pressupost en l'àmbit 
públic per a l'anomenada anella 
de serveis i l'arranjament de zo-
nes verdes abans que s'aixequin 
els edifi cis i s'instal·lin els serveis. 
Al Districte, encara confi ant en la 
represa de la taula de diàleg en-
tre NyN i col·lectius socials, el re-
gidor, Eloi Badia, va demanar al 
consell de barri que es deixi ac-
tuar als privats per reduir els as-
sentaments. •

Breus

Protesta a plaça 
de la Vila per més 
assetjaments a 
Parcs i Jardins

Els casos d'assetjament 
sexual i psicològic a Parcs i 
Jardins, amplifi cats ara per 
Crític després d'un primer 
esclat entre febrer i juny 
d'enguany, s'han concretat 
en protestes per primer 
cop aquesta setmana a la 
plaça de la Vila, on la CGT 
ha demanat la dimissió del 
regidor Eloi Badia en tant 
que president de l'institut 
municipal. 

Cedida

Senyalització 
del camí de Sant 
Jaume, de Riera 
Sant Miquel al Coll

L'Ajuntament ha 
començat a senyalitzar 
el Camí de Sant Jaume 
que entra pel Port de 
Barcelona i que a Gràcia 
passa per Riera de Sant 
Miquel, Via Augusta, Riera 
de Cassoles, avinguda de 
Vallcarca, Gustavo Adolfo 
Bécquer i Passeig de la 
Mare de Déu del Coll, de 
camí cap al carrer Dante, 
a Horta, i Collserola i 
Montserrat.

Societat

2017. Primeres llicències atorgades als 
grups privats al carrer Farigola 3-5
Març 2017. Inici de negociacions 
per la irrupció dels col·lectius de 
Vallcarca a les ofi cines de NyN 
Desembre 2017-Juliol 2018. Acord 
sobre 16 pisos en lloguer regulat
Novembre 2018. Els moviments 
socials frenen l’obra privada i 
NyN dóna per trencat l’acord
Juny 2020. Nou intent d'inici d'obres 
al carrer Farigola aturat pels veïns 

La placa a Jesús 
Moncada, al 
desembre, i amb 
les biblioteques
Una sessió de lectures, una xerrada 
amb la presència de familiars i una 
mostra dels llibres de l'autor seran els 
eixos del programa d'homenatge

L'homenatge es farà gros perquè 
també s'hi afegiran les tres biblio-
teques municipals amb una mostra 
permanent al desembre de l'obra 
de Moncada i una sessió de lectu-

A.B.

E
ls 80 anys del naixe-
ment de Jesús Moncada 
a Mequinensa, i quan ja 
en fa 16 que va faltar a 
Gràcia, seran el tret de 

sortida dimarts que ve als actes 
d'homenatge que culminaran el 
17 de desembre amb la descober-
ta d'una placa literària al Torrent 
de l'Olla 157, on va viure l'autor de 
Camí de Sirga. Es culmina així una 
llarga reivindicació veïnal que va 
arrencar almenys des del 2013 al 
Districte i que sempre es va en-
tortolligar fi ns que enguany es va 
anar desenteranyinant gràcies a 
la col·laboració de la família, amb 
la germana Rosa Maria Moncada 
al capdavant i de l'activista local 
Josep Fornés. 

res el 14 de desembre a la bibliote-
ca Vila de Gràcia a càrrec de Marta 
Abelló. Però el primer acte serà di-
marts 30 amb Rosa Maria Moncada 
i Fornés a la Jaume Fuster.•

L'edifi ci a Torrent de l'Olla 157 on va viure Moncada. Foto: À.G.P.

À.G.P.
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Societat
Breus

Salvem L'Alzina 
tornarà a ocupar 
el jardí per fer-hi 
un recital poètic 

Després de la primera 
acció amb una paella 
popular per celebrar els 
tres anys de reivindicació 
sobre les casetes 
d'Encarnació i denunciar 
la lentitud administrativa 
per activar el jardí, la 
plataforma Salvem 
L'Alzina ha anunciat una 
nova jornada d'entrar a 
l'espai el pròxim 12 de 
desembre amb l'objectiu 
de fer-hi el recital poètic 
Natura, arbres i lluita. 
Hi intervindran Cristina 
Company, Natalia 
Carrasco, Júlia Badal, 
Montse Cercós, Carme 
Romia i Rosa Grau, i l'acte 
estarà presentat per Inés 
Encuentra d'Agita't Gràcia. 

El campanar de 
plaça de la Vila 
s'il·lumina de 
lila pel 25-N

Amb el campanar 
il·luminat de lila i la 
ruta anul·lada de dones 
referents del Coll arrenca 
el programa del 25-N.

El dibuix de la Ronda de Dalt, 
prevista 100% coberta, assegura 
el carril bici i els veïns volen 
més connexió amb Collserola
Les sessions de participació s'inicien amb nova brega entre l'AV Vallcarca-Penitents i 
el regidor, i retoquen l'avantprojecte de 2017 amb peticions de més espais esportius 

Albert Balanzà

L
a Ronda de Dalt al seu 
tram de Gràcia (tècni-
cament abordat en dues 
parts: Comín-Arrabassada 
i Arrabassada-avinguda 

Vallcarca) és ara com ara només 
un dibuix, un avantprojecte de 
2017 que es vol concretar amb el 
veïnat aprofi tant el "moment de 
pausa" que ha suposat el decret de 
l'Institut Municipal de l'Habitatge 
que anul·la per sorpresa la tramita-
ció del polèmic bloc d'habitatge so-
cial de la carretera de Sant Cugat.

Aquesta pausa, en paraules 
del regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
no significa l'aturada del pro-
jecte de pisos sinó un fre (vegeu 
L'Independent núm. 866) que es 
pot reactivar al gener-febrer i que 
dijous passat els veïns que es van 
quedar a la sessió fi nal de propos-
tes van accentuar amb idees per 
connectar millor el barri amb 
Collserola o per fer funcionar la 
futura coberta com a àrea d'esbar-
jo extern i esportiva de les escoles 
de la zona.

El punt de partida de l'avant-
projecte de 2017, ja amb una pro-
posta 100% coberta en les dues 
parts només amb l'excepció de 
les rampes d'ascens i descens de 
la sortida 6 de la Ronda de Dalt, 
suposa de fet un segon capítol 
dels dibuixos, que es van engegar 
el 2016 amb els primers contac-
tes amb els veïns sobre una altra 
idea de passarel·les per a les bicis i 
un pont de connexió per al carrer 
Ticià (vegeu núm. 626).

En l'avantprojecte actual que 
s'ha de retocar en aquestes ses-
sions participatives que s'allar-

garan fi ns al 31 de gener, el carril 
bici es dona per fet fi ns i tot amb 
un voladís per sobre de les ram-
pes, així com voreres més amples 
tant al tram més ample (Comín-
Arrabassada, 34 metres) com al 
més estret (Arrabassada-avinguda 
Vallcarca, 19 metres). Però en la 

Un canvi de mobilitat a Ticià per 
evitar el by-pass de l'Arrabassada. 
Al districte de Gràcia no només 
hi ha dreceres que s'eliminen al 
nucli històric, com la de Quevedo-
Bailèn o la de Ballester-Mitre, ja 
desaparegudes. El tram alt de Ticià 
es vol reformular perquè no sigui 
l'enllaç dels llestos que venen de 
l'Arrabassada i volen avançar fi ns 
a Comín evitant Vall d'Hebron. 

Cedida

El tram de la Ronda de Dalt dels jardins Vall d'Hebron, amb la plaça Comín al fons. Foto: À.G.P.

represa del debat s'apunten mi-
llores als camins escolars, pistes 
esportives per a skate, bàsquet 
o ping-pong i plaques fotovoltai-
ques, així com l'elevació del ter-
reny al tram més estret perquè 
s'hi puguin plantar arbres i un 
recorregut de vianants.

Aquestes primeres idees de re-
formulació de l'espai, sempre te-
nint en compte que no hi ha ni 
pressupost adjudicat ni projecte, 
s'aniran consolidant en dues ses-
sions més el 2 i el 16 de desem-
bre, perquè a la primera trobada 
de dijous passat el temps prin-
cipal de debat va estar dominat 
per un nou episodi de la discus-
sió que mantenen els veïns de l'Av 
Vallcarca-Penitents amb el regidor, 
Eloi Badia. El regidor, interpel·lat 
repetidament pels veïns sobre el 
vincle entre el procés participatiu 
i l'aturada de la tramitació del bloc 
de 34 habitatges de l'Arrabassada 
que s'ubica en els jardinets actu-
als, va donar a entendre que no es-
perarà a tapar la Ronda per fer els 
pisos i que aquest projecte d'habi-
tatge social està aprovat per plena-
ri i començarà abans en qualsevol 
cas. Només una veïna d'aquest col-
lectiu de protesta es va quedar a la 
recollida d'idees.•

Cedida

Amb el suport de:

Col·laboren:

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

Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta 
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Societat
Breus

L'accessibilitat, 
motiu del dia de 
les persones amb 
discapacitat

Divendres, amb el 
campanar il·luminat de 
taronja, Gràcia celebrarà 
el Dia Internacional 
de les Persones amb 
Discapacitat. Hi haurà 
tallers al matí de 10 a 12h.

el repor

Un 'market' de totes les estrelles
Casa Capell acull per segona vegada tres dies de solidaritat per 

captar fons en suport als infants i joves amb malalties greus 

Albert Balanzà

E
ls mercats de Nadal a 
Gràcia arrenquen aquest 
dijous amb to solidari a 
Casa Capell amb els tres 
dies de desplegament 

que ha organitzat la Fundació 
Enriqueta Villavecchia en suport 
als infants i joves amb malalties 
greus. Un grapat de voluntaris 
hi han treballat des de dimecres 
per a la gran cita externa de la 
fundació, des que l'any 2011 un 
grup de col·laboradors van pro-
posar en aquell temps de crisi 
una captació de fons per fi nan-
çar els projectes de suport de 
l'entitat que, per exemple, no no-
més fa atenció a la oncologia in-
fantil sinó que inverteix en hos-
pitals per millorar l'atenció en 
les cures paliatives relacionades.

En deu edicions, la segona de 
les quals arriba a Casa Capell 
després de la primera del 2019 
i l'aturada del 2020, el market 
s'ha ampliat des de materials 
fets a mà a tota mena de dona-
cions, comptant progressiva-

ment amb la participació de les 
escoles (Turó del Cargol, Reina 
Violant i Teresianes, per citar les 
de Gràcia). I enguany el producte 
estrella, mai millor dit, és un re-
lligat de tres rajoles de xocolata 
amb les estrelles dissenyades pel 
Gil, un nen que justament va mo-
rir el dia que s'engegava la pro-
ducció de les rajoles a la fàbrica 
Torras. "L'estrella que més brilla 
és la que ens il·lumina quan els 
ulls ja no hi veuen. En homenat-
ge als infants i joves que han o 

han estat malalts i en suport a 
les seves famílies", diu la rajola 
per dins, amb totes les estrelles 
dibuixades pel Gil.

La gerent de la fundació, Anna 
Varderi, ho explica tot pausada-
ment però sense amagar la com-
binació de tendresa i duresa que 
té la seva feina: "ajudem els nens 
en tot el procés i en el fi nal de 
vida, i ajudem les seves famílies". 
"Però sempre tenint en compte 
que els nens són nens, i que te-
nen dret a la millor atenció sani-

tària peró també el dret al lleu-
re", afegeix.

Uns 300 voluntaris entre 18 i 
70 anys formen la xarxa de l'en-
titat, que atèn més de 500 famí-
lies, també les que tenen nens 
que han sobreviscut a una greu 
malaltia però que han quedat 
amb seqüel·les. La responsable 
de programes assistencials i de 
voluntariat, Arantxa de Lara, 
remarca que el voluntari fa su-
port al domicili, és "una fi nestra 
d'aire fresc", i s'adapta al perfi l 
d'acord amb les sol·licituds que 
arriben dels hospitals. "Un ado-
lescent necessita gent jove per 
parlar dels seus temes", apunta. 
A Casa Capell, fi ns dissabte, una 
bona causa.•

Dansa, animació 
i música en la 
celebració dels 5 
anys de La Tregua

El projecte Juntes trepitjant 
fort de La Tregua, amb 
seu al carrer Congost 16, 
tanca l'any el pròxim 10 
de desembre a l'Espai 
Jove amb una mostra de 
dansa, animació i música 
per reivindicar-se com a 
xarxa per acompanyar 
dones migrades en 
situació administrativa 
irregular. El col·lectiu està 
en marxa des del 2016 
per fer xarxa a través de 
l'art, l'antiracisme i la 
decolonialitat.

Escoles locals com 
Reina Violant, 
Turó del Cargol 
i Teresianes hi 
col·laboren

El 'market' de la Fundació Enriqueta Villavecchia, animat aquest dijous. Foto: À.G.P

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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Els campionats de 
Catalunya i Espanya 
tanquen l'any per a les 
entitats de gimnàstica
El Gràcia Gimnàstic Club organitza pel 22 de gener 
el Trofeu Internacional Vila de Gràcia d'artística

Àlex Gutiérrez Pascual

S
alt i Pamplona són les dues 
properes destinacions per 
a les entitats de gimnàsti-
ca de la Vila que tancaran 
aquest 2021. El CE La Salle 

i el Gràcia Gimnàstic Club afron-
ten aquest dissabte 27 a la pobla-
ció del Gironès el Campionat de 
Catalunya de clubs en categoria 
base i via olímpica de gimnàstica 
artistica femenina. Per a aques-
ta competició, el Gràcia presen-
tarà dos equips base de petites 
(1-4) i grans (5-8). La Salle, amb 
la tranquil·litat per la permanèn-
cia a la Lliga Iberdrola, competirà 
amb un equip base de grans. En via 
olímpica ho farà amb dos conjunts 
de petites i dos de grans.

El pavelló del Salt Gimnàstic 
Club també acollirà diumenge 28 
el Trofeu de Tardor de gimnàstica 
artística femenina (edat escolar) 
i masculina (promoció, base i via 
olímpica). El Gràcia hi competirà 
amb un equip d'edat escolar.

La competició catalana precedi-
rà el Campionat d'Espanya de via 
olímpica i el Trofeu estatal base 
de gimnàstica artística femeni-
na i masculina, que es disputarà 
a la capital navarresa del 3 i al 8 
de desembre. La Salle hi enviarà 
una delegació amb una quarante-
na de gimnastes. Del Gràcia en se-

L'equip júnior de l'AE Gràcia-UBAE, a la fi nal de conjunts de la Copa. Foto: Cedida

ran 27 (24 en categoria femenina i 
3 en masculina).

Al club del carrer Molist ja han 
començat a preparar el 23è Trofeu 
Internacional Vila de Gràcia de 
gimnàstica artística en via olímpi-
ca. El torneig, únic en aquesta mo-
dalitat, se celebrarà el 22 de gener.

De la seva banda, l'Associació 
Esportiva Gràcia-UBAE es prepa-
ra per participar al Trofeu amis-
tós Osonagym, que es disputarà a 
Vic el 18 i 19 de desembre. La com-
petició començarà en aquesta mo-
dalitat el proper mes de febrer. En 
gimnàstica artística, el club del 
carrer Perill ha competit a la Copa 
Catalana en la modalitat de con-
junts, des de la primera fase fi ns 
a la Fase Final de Tardor. També 
ha participat a la primera i segona 
fase d'aquesta Copa en modalitat 
individual amb gimnastes de nivell 
VII. L'AE Gràcia-UBAE ha comple-
tat l'activitat de competició amb 
el Campionat de Catalunya Copa 
base individual.•

L'AE Gràcia-UBAE 
disputarà el 18 i 
19 de desembre el 
torneig amistós 
Osonagym a Vic

À.G.P.

D
os grans amants del billar 
s'han embrancat en una 
aventura que ha començat 

fa un mes en un local de la pla-
ça Joanic, a la banda del carrer 
Bruniquer. David Mititieri i el 
seu col·lega Barry impulsen el 
Snooker Club Joanic, un espai 
que compta amb tres taules de 
billar americà i una de snooker, 

més difícil de trobar en aquest 
tipus de sales. "És com un pe-
tit somni", assegura Mititieri, 
que es fa càrrec de les reserves 
d'afeccionats a aquest esport que 
han vist l'oportunitat de jugar 
aquesta modalitat de billar d'ori-
gen britànic en un espai més 
pròxim. "Fins ara havien d'anar a 
locals que estaven lluny, com ara 
a la Meridiana", comenta. 

De moment, el local està ins-
crit com a saló recreatiu, però 

l'objectiu a mitjà termini del 
Snooker Club Joanic és passar 
de l'ús de les taules (per hores 
o fraccions de trenta minuts) a 
aconseguir socis i consolidar les 
tres paraules que presideixen 
la porta de Bruniquer 63. "Les 
tardes i els caps de setmana són 
més animats", explica. 

La idea va néixer a la coctele-
ria De Copas, tot just al costat de 
la sala de billar, quan van veure 
que els baixos quedaven buits. 

Els dos impulsors volien recupe-
rar l'esperit de les antigues sales 
de billar i oferir un ambient di-
ferent dels bars. "Aquí les taules 

estan més cuidades i s'hi està 
més tranquil", assegura Mititieri, 
mentre observa dos afeccionats 
jugant a la taula de snooker.•

El repor

 Dos afeccionats al snooker obren un local a la banda de Bruniquer

Els billars de la plaça Joanic

Dos afeccionats juguen a la taula de snooker de l'espai de Joanic. Foto: À.G.P.

Breus

El CEG s’adhereix 
al manifest Stop 
JJOO contra BCN 
Pirineus 2030

Enmig de les negociacions 
amb el Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi per 
sol·licitar un canvi d'ús 
de l’edifi ci social (ara 
qualifi cat d’habitatge) per 
desencallar-ne la reforma, 
el Club Excursionista 
de Gràcia s’ha adherit 
al manifest Stop JJOO, 
contra la candidatura 
Barcelona-Pirineus per 
als Jocs Olímpics d'Hivern 
del 2030. Amb un sondeig 
entre la base social i per 
majoria, el CEG argumenta 
la decisió perquè el 
projecte "atempta 
contra la preservació de 
l’ecosistema".

Abarca i Payà, al 
record olímpic 
per la selecció d’or 
d'Atlanta 1996
Els exwaterpolistes 
José María Abarca, 
vicepresident primer del 
Catalunya, i Jordi Payà, 
gerent del club, han rebut 
un homenatge aquest 
dilluns com a integrants 
de la selecció espanyola 
campiona als jocs d’Atlanta 
1996, coincidint amb el 25è 
aniversari de l’or olímpic. 
D’altra banda, el sènior 
masculí s'enfrontarà 
dissabte 27 al Tenerife 
Echeyde, després del 
triomf a Pamplona (7-8).

À.G.P.

Les competicions escolars 
de futbol sala, en marxa. Les 
pistes del CE La Salle i l'AE 
Gràcia-UBAE s'han tornat a 
omplir cada divendres amb les 
competicions de futbol sala del 
Consell de l'Esport Escolar de 
Barcelona (CEEB). L'entitat de la 
plaça del Nord hi participa amb 
quatre equips. El club del carrer 
Perill compta amb deu conjunts, 
des d'iniciació fi ns a sènior.
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FUTBOL
Segona RFEF (Grup 3)
Jornada 12
CE Europa 0 - 0 AE Prat
Classifi cació
1. CD Terol .............23 punts.
12. CE Europa .......13 punts.
Jornada 13
CF Badalona - CE Europa (28/11, 
17h)

Copa del Rei
Primera ronda
CE Europa - SD Amorebieta (1/12, 
20.30h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 10
CD Riudoms 0 - 0 CE Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........28 punts.
2. Atlètic Balears ...... 23 pts.
Jornada 11
CE Europa - FC Atlètic Balears 
(28/11, 13.30h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 8
CN Tàrrega 79 - 74 UE Claret 
AESE 64 - 66 Bàsquet Lluïsos
SD Espanyol 73 - 52 Vedruna
Classifi cació
1. JAC Sants .............. 8 G 0 P.
3. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 3 P.
8. Vedruna Gràcia ... 3 G 5 P.
10. UE Claret ............ 2 G 6 P.
Jornada 9
Vedruna Gràcia - CB Ramon Llull 
(27/11, 17.45h) 
UE Claret - SD Espanyol (28/11, 
17.45h)
Bàsquet Lluïsos - JAC Sants (28/11, 
19.30h) 

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 8
SaFa Claror - Manresa (ajornat)

Classifi cació
1. CBF Cerdanyola ....7 G 1 P.
9. SaFa Claror .......... 3 G 4 P.
Jornada 9
AB Premià - Bàsquet SaFa Claror 
(27/11, 17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 8
CDW Navarra 7 - 8 CN Catalunya 
Classifi cació
1. At. Barceloneta ..... 24 pts.
10. CN Catalunya ... 6 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - Tenerife Echeyde 
(27/11, 16h) 

Divisió d'Honor femenina
Jornada 6
CN Catalunya 13 - 8 CN Atlètic 
Barceloneta
Classifi cació
1. CN Mataró .........15 punts.
6. CN Catalunya .... 6 punts.
Jornada 8
CN Sant Andreu - CN Catalunya 
(27/11, 18h)
Jornada 7
CE Mediterrani - CN Catalunya 
(30/11, 20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 8
AE Les Corts 7 - 1 Gràcia FS
Classifi cació
1. AE Les Corts......22 punts.
16. Gràcia FS .......... 6 punts.
Jornada 9
Gràcia FS - CEFS Prosperitat 
(27/11, 17h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup 1A) 
Jornada 7
CH Claret 2 - 1 Jesús Maria i Josep

Classifi cació
1. UE Horta ...........13 punts.
4. CH Claret ............7 punts.
Jornada 8
CH Claret - CE La Salle Bonanova 
(28/11, 17:45h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3B) 
Jornada 3
CTT Torelló 3 - 4 ETT Lluïsos
Classifi cació
1. CTT Torelló ........ 4 punts.
3. ETT Lluïsos ........ 4 punts.
Jornada 4
ETT Lluïsos - Sallent (27/11, 17h)

GIMNÀSTICA
Campionat de Catalunya de 
clubs base i via olímpica 
Artística femenina (27/11) 
Rotacions clubs base 5-8
CE La Salle Gràcia i Gràcia GC
Rotacions clubs base 1-4
Gràcia GC
Rotacions clubs via olímpica 1-4
CE La Salle Gràcia A i B
Rotacions clubs via olímpica 5-8 
Open
CE La Salle Gràcia A i B

Trofeu Tardor (28/11)
Edat escolar (artística fem.) 
Promoció, base i via olímpica 
(artística masculina) 
2a subdivisió
Gràcia GC

HANDBOL
Quarta Catalana masc.(Gr. A) 
Jornada 8
Handbol Claret (descansa) 
Classifi cació
1. St. Joan Despí C .....11 pts.
4. Handbol Claret ....... 8 pts.
Jornada 9
Handbol Ribes B - Handbol Claret 
(27/11, 18.10h)

Resultats

A. Benet | À.Gutiérrez Pascual

A
mb bones sensacions per sortir de la zona de 
descens, tot i que empatat a 13 punts amb qua-
tre equips més, l’Europa masculí visitarà diu-

menge 28 (17h) precisament un d’aquests conjunts, 
el Badalona. Per a aquest partit, l’equip que entrena 
David Vilajoana no comptarà amb Sergi Pastells, que 
es va lesionar al partit contra el Prat (0-0). El lateral 
té una petita ruptura al quàdriceps de la cama dreta 
i estarà entre tres i quatre setmanes de baixa, de ma-
nera que tampoc podrà disputar la primera ronda de 
la Copa del Rei contra l'Amorebieta. Aquest enfronta-
ment es disputarà fi nalment dimecres 1 (20.30h)

Davant els potablava, l'Europa va disposar d'oca-
sions al primer temps per avançar-se en el marcador 
gràcies a les rematades de Jordi Cano (min. 14) i Àlex 
Cano (al temps afegit). L'equip entrenat per l'exesca-
pulat Pedro Dólera va plantar cara a la segona part 
per acabar l'enfrontament amb repartiment de punts.

D'altra banda, un Europa femení líder del grup 3 de 
la Primera Estatal rebrà diumenge 28 (13.30h) a casa 
l'Atlètic Balears en jornada de lliga. L'entrada per al 
partit contra el segon classifi cat s'ha plantejat de ma-
nera solidària (taquilla inversa) i els fons recaptats 
es destinaran a l'Assemblea de Dones Feministes de 
Gràcia, coincidint amb la setmana del 25-N.•

L’Europa visita el 
Badalona per seguir 
fora del descens
Duel per a l’equip femení contra 
l'Atlètic Balears, amb entrada 
solidària per la lluita feminista

À.G.P.
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Opinió

No acostuma a haver-hi grans rodes de premsa a Gràcia: pri-
mer perquè bona part de les actuacions municipals es publi-
citen des de plaça Sant Jaume, segon perquè la resta d'ini-

ciatives socials utilitzen altres canals o, en defi nitiva, perquè aquest 
setmanari fa la seva feina i les avança en exclusiva abans que ho mar-
qui cap agenda ofi cial. Però vés per on que dilluns n'hi haurà una: el 
Districte convoca els mitjans per visitar la col·locació del "paviment re-
ductor illa de calor" (fonts municipals dixit) que aquest cap de setma-
na s'ha acabat de col·locar a Torrent de l'Olla. Diuen que és un paviment 
fred i de color clar, que "mitigarà els efectes del canvi climàtic". Caram.

El
depen-

dent

Editorial

Anys perduts a Vallcarca

F
a cosa dir-ho però Vallcarca no se'n surt. Ho semblava en aquell nou 
temps que es va marcar en els processos participatius de 2014 i 2017, 
abandonant aquell pla Vallcarca del 2002 que mai va tirar endavant, 

i ho semblava també en els dibuixos que es van concretar per acompa-
nyar la salvació in extremis del barri històric. Però la tasca que s'ha de 
tirar endavant és tan ingent, tal és la quantitat de fronts oberts (habitat-
ge públic i privat, Rambla Verda, col·lector d'aigües, subestació elèctri-
ca, anella de serveis, zones verdes, reurbanització, institut, Casa Junyer-
Canals...), tan poc prioritaris són els pressupostos públics i tanta és 
encara la divisió veïnal...que no s'hi veu ni el principi ni el fi nal.

Sí, hi ha Can Carol, ben ani-
mat a les tardes, que ha donat 
un altre color al paisatge fred 
del barri; i hi ha la insurrecta 
Fusteria, que ordeix totes les 
trames presents i futures; i hi 
ha la Federació de Barris, que 
ha empoderat un veïnat que 
fi ns ara preferia mirar-s'ho tot 
des de la barrera; i hi ha -esti-
rant una mica la positivitat- el 
jardí dels Arabescos; i hi ha la pista de bàsquet, on no para l'activitat; i 
aviat hi haurà el nou bloc de reallotjats de l'avinguda Vallcarca, i la nova 
plaça Mons i l'ascensor nou de pujada a l'avinguda República Argentina.

Però no n'hi ha prou i tot va molt lent, i ja fa quatre anys que NyN i 
moviments socials van intentar un pacte inusual perquè hi hagués una 
part de lloguer regulat en les promocions privades futures. Ja fa quatre 
anys d'allò, i res més. I van passant els anys perduts a Vallcarca. I a so-
bre va i la llevantada escapça la fi guera de la plaça.
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Mòbing immobiliari 
 

Porto 18 anys a la mateixa propietat, pri-
mer en una casa (la número 5), i des del 
març de 2010 a la 8, ubicada en un grup 
de vuit cases al costat del Park Güell. Són 
cases d'estiueig, una mostra vivent de 
l'època, amb el seu pati i els seus arbres 
fruiters. Volen destruir aquest patrimo-
ni, podrien ser adquirits per l'Ajuntament 
i per a habitatge social; la propietat és del 
senyor Josep Maria Mainat Castells, mem-
bre del grup La Trinca, que tothom coneix. 
Ara ve la meva història: jo em dedico des 
de 2010 als serveis socials en qualitat de 
treballadora familiar mileurista. La meva 
feina és portar menjar i ajuda als usuaris 
del servei, persones vulnerables i grans, 
sense cap recompensa, fi ns i tot posant la 
nostra salut en risc. I ara per postres, això 
de la casa. Tinc una discapacitat del 33% 
causada per un treball precari i les males 
condicions; això no li importa a ningú. El 
senyor Mainat té moltes propietats.

La covid-19 fa molt de mal, mata i aca-
ba amb la gent al carrer. Tot i que treballo 
no puc llogar ni en habitatge social per-
què no arribo al límit, només puc llogar 
una de 375 euros; tinc cotitzat 24 anys i 9 
mesos. Sóc una dona pobre de 55 anys, pa-
teixo de cervicals, lumbàlgia, tinc la c7 i L5 
aixafades gràcies a aquesta feina que tinc, 
i una depressió de cavall que ja arrosse-
go des de l'adolescència per la pèrdua de 
les meves dues progenitores el 1980 (any 
horrible). Les ajudes no arriben i no dei-
xen de posar travetes per no poder dema-
nar pisos de borsa social. Els ciutadans no 
els importem res. Estic en un país penós, 
tercermundista. Però en aquesta situa-
ció no només estic jo, encara queda més 
gent amb els mateixos problemes. De les 
vuit cases, quedem només 2 veïns; la res-
ta ja no hi és. Tenim com a data límit el 15 
de desembre segons ells, però jo tinc con-
tracte fi ns al març de 2022 i l'altra persona 
fi ns al juny. Ens cal ajuda.

M. Antonia Carilla

Lola Capdevila

S
alut podria ser un desig o una ma-
nera d’acomiadar-se, ara està molt 
de moda utilitzar-la en aquest sen-

tit, perquè ens és imprescindible. Però 
en aquest moment penso amb l’Atenció 
Sanitària. Malgrat les bones intencions 
i bons professionals, no acaba de rutllar. 
Moltes coincidiríem en aquest diagnòstic 
des del punt de vista del malalt que pateix 
i s’ha de sotmetre a unes regles de joc que 
no estan pensades per ell malgrat ser-ne 
l’objectiu principal. A aquesta persona li 
cal molta paciència en un moment de mà-
xima difi cultat. Sobretot si no té recursos 

i la malaltia que pateix és crònica o no en 
sap encara el diagnòstic o és de salut men-
tal. Li cal, deia, molta paciència, perquè la 
gestió del sistema públic ara mateix és un 
caos. No podem abaixar la guàrdia, però 
no tot és covid-19, conseller! Quan neces-
sites anar al metge, urgències a banda, 
en aquests dos darrers anys, han crescut 
massa obstacles digitals i trucades telefò-
niques diagnosticant i donant tractament 
a malalts que ni tan sols han visitat mai! 
El pacient és el feble, la víctima, malgrat 
ser la raó d’existir del Sistema Sanitari. 
Per no parlar de les llargues llistes d’espe-
ra per accedir a una prova o a un especia-
lista que, curiosament, s’escurcen si vas al 
mateix especialista i hospital públic però 
pagant. Una immoralitat! D’acord falten 
recursos, però també una bona gestió.•

Salut

Malgrat les bones 
intencions i bons 
professionals, l'Atenció 
Sanitària no rutlla

Ull de 
dona

Sí, hi ha Can Carol, ben 
animat a les tardes, que 
ha donat un altre color 
al paisatge fred del barri

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

Plataforma veïnal, un altre MPGM és possible

MPGM sí, però no així

Q
uan la Roser torna a casa, la cuidadora de la seva 
mare li diu que han picat a la porta uns senyors 
oferint-se a comprar-li la casa. És un edifi ci baix 
de 1890 al carrer Maignon on, segons la modifi -
cació del pla general, ara es permetrà edifi car a 

més alçada. Al carrer Repartidor, un xic més amunt, la 
Michaela denuncia el mateix. Alguna cosa està fallant. 
És així com aquest planejament (l’MPGM en llenguatge 
tècnic) pretén que es conservi la fesomia de cases baixes 
del barri?

No massa lluny de ca la Roser, hi viu la Mar. El seu be-
savi va comprar una casa modernista actualment protegi-
da, inclosos elements de la tanca del jardí d’entrada. Una 
tanca que paradoxalment està afectada i segons l’MPGM 
s’hauria d’enderrocar per enretirar tota la fi nca. És així 
que l’MPGM vol protegir el patrimoni arquitectònic?

Parlant de patrimoni, el Josep Maria, el Sergi, la 
Joana i la Sara no es donen per vençuts: el taller de Juli 
Vallmitjana no pot anar a terra. Forma part de la memòria 
del barri, d’un temps en què proliferaven els tallers d’ofi cis 
artístics. Aquesta casa a tocar de Fontana, però, està asse-
nyalada per un projecte que la mutila en favor d’obrir un 
túnel cap al carrer de l’Àngel. És així que l’MPGM vol pro-
tegir la memòria del barri?

La Laura i la Sílvia són germanes, es van embrancar en 
revifar una planta baixa que estava literalment plena de 
rates al fi nal del Passatge Frígola. Gràcia és el seu batec, 
a cap veí de Gràcia cal que li expliquem l’atmosfera com 
de temps congelat del passatge. Un ambient que s’esfu-
maria si no existís precisament aquest local que fa de tap. 
Però l’MPGM elimina aquest espai perquè Frígola s’obri a 
Cardener. És així com l’MPGM promociona la pacifi cació?

Fa uns deu anys la Blanca va rehabilitar una antiga fà-
brica tèxtil per donar-li un nou ús. Els responsables del 
districte van supervisar que els elements arquitectònics 
peculiars es conservessin. Per què ara el mateix districte 
marca l’enderroc d’aquest espai com a màxim d’aquí a dot-
ze anys? És així com l’MPGM pretén incentivar la rehabili-
tació dels edifi cis singulars del barri?

La botiga de la Jessica és en un dels carrers que al nou 
pla es considera preferentment residencial. Les limitaci-
ons de l’MPGM pel que fa el trànsit de mercaderies als ei-
xos residencials difi cultaran que hi hagi comerços i impos-
sibiliten l’activitat de restauració. El negoci de la Jessica 
sobreviurà en un eix sense altres comerços ni restaurants? 
I com es combatrà l’especulació dels lloguers amb la for-
ta demanda que hi haurà als eixos d’activitat? És així com 
l’MPGM vol protegir el comerç de proximitat?

Segur que bona part dels veïns de Gràcia compartei-
xen els objectius d’aquest pla urbanístic, ara bé, el text de 
l’MPGM no aporta les solucions que promet. Hi manca 
temps, sortir del despatx i conèixer cadascuna d’aquestes 
històries. I les de molts d’altres: l’Estel·la, l’Adrià, la Mayte, 
l’Antonio, la Gloria… Conclusió: MPGM sí, però així no.

Sotasignants:
Sotasignants: Plataforma No al vial de passatge Frígola, 
Veïns de Maignon, Veïns de Mare de Déu de la Salut, 
Veïns de Verntallat, Veïns illa Torrent d’en Vidalet/Terol, 
Afectats per les remuntes, Veïns de Joanic, Protegim l’Inte-
rior d’Illa i Vallmitjana, i Lluïsos de Gràcia.•

La Laura i la Sílvia són germanes, 
es van embrancar a revifar 
una planta baixa que estava 
literalment plena de rates al fi nal 
del Passatge Frígola. Gràcia és 
el seu batec, a cap veí cal que li 
expliquem l'atmosfera com de 
temps congelat del passatge. Un 
ambient que s'esfumaria si no 
existís aquest local que fa de tap

la 
setmana

El gran error d'Aragonès

Lluís Bou

E
l president Aragonès, que és una 
bona persona però no és un bon es-
trateg polític, ha comès un gran er-

ror en trencar el bloc independentista 
per pactar els pressupostos amb els co-
muns. Tindrà moltes conseqüències.

Legislatura entra ara en el compte en-
rere. Votar a favor de qualsevol pressu-
post no és mai per mesures concretes, 
per 1.000 milions amunt o avall, sinó per 
l’aposta política. Les mesures són no-
més l’embolcall. La CUP no va tenir cap 
inconvenient a pactar uns pressupostos 
amb Carles Puigdemont perquè anaven 
lligats al referèndum de l’1-O, i en can-
vi a Aragonès l’acord que va fer amb els 
cupaires només li ha durat 6 mesos, pel 

fre que ha aplicat en l’aposta indepen-
dentista. Si Aragonès hagués complert la 
preparació del nou embat, la CUP hauria 
avalat els comptes. La sortida del presi-
dent d’anar a buscar els comuns ha estat 
un moviment tàctic duríssim. Per què 
l’ha fet? Perquè és l’únic que li permet 
evitar la confrontació amb l’Estat. Ha 
preferit això abans que reforçar l’apos-
ta independentista amb la CUP. Però en 
fer-ho ha triturat les relacions amb Junts 
i ha sacrifi cat a més les opcions d’Ernest 
Maragall a l’alcaldia de Barcelona.

Els comuns han forçat ERC a apunta-
lar l’alcaldessa Ada Colau, a canvi d’aju-
dar Aragonès, just quan Ernest Maragall 
havia presentat una esmena a la totalitat 
als pressupostos de Barcelona. Maragall 
ha quedat supeditat als comuns, i ha ha-
gut de desmentir-se ell mateix en una 
roda de premsa, en una situació molt 
bèstia. A l’independentisme ara només li 
queda el Consell per la República. I això 
explica el seu creixement en les darreres 
setmanes. Si l’encerta, com ha fet amb 
l’elecció transversal del seu Parlament, 
l’Assemblea de Representants, el Consell 
serà el revulsiu.•

A l’independentisme 
ara només li queda 
el Consell per 
la República
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Agenda

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)

Els límits del creixement. Exposició rea-
litzada per Entrepobles, Grupo de Energia 
y Dinámica de Sistemas de la Universidad 
de Valladolid i Ecologistes en Acció. La 
mostra està guiada per tres personat-
ges que mostren tres actituds davant la 
vida: La Ciutadania, conscient de la limi-
tació dels recursos i àvida de consciència 
crítica; el Dormilec, que passa de tot, i el 
Pensament únic, la mentalitat neoliberal. 
Aquests personatges acompanyen al visi-
tant pels 12 panells que composen l'expo-
sició i que tracten diferents aspectes.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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 infl uència 
clara de la literatura fantàstica i de cièn-
cia fi cció, amb la creació de múltiples i di-
versos escenaris. Paral·lelament, el còmic, 
el cinema, els videojocs s’han anat inter-
connectant i fecundant mútuament amb 
aquest univers lúdic. La mostra dona a co-
néixer el seu origen i evolució, així com els 
jocs més coneguts, de la mà de persones i 
grups que hi han jugat i juguen. 
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 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 pin-
tura. Felícia Fuster reprèn la pintura en 
la dècada dels anys setanta explorant les 
bases d’una abstracció pictòrica de natu-
ralesa expressionista que des de llavors 
aniria avançant, recorrent per l’Abstracció 
lírica fi ns a arribar al caràcter còsmic de la 
seva obra més compromesa, Plurivisions: 
Pintura en moviment. El conjunt de l'expo-

sició està compost per 14 quadres distribu-
ïts per la sala de la Fundació Felícia Fuster 
amb la intenció que el públic pugui endins-
ar-se en els diferents estudis sobre formes, 
colors i composicions pictòriques que va 
realitzar l’artista provant de trobar el seu 
particular 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 26 de novembre
Conferència: L'aragonès a la música tradi-
cional. Concert: Os Chotos.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 18 i a les 20h 

Concert: Pedro Burruezo & Nur 
Camerata. 'La petjada andalusina'. 
Música i poesia medieval sota una nova 
perspectiva. Passat i present. Orient i 
Occident. Cal reserva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

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

Espectacle: Invers, d'Arnau Vilardebò. 
L'artista deixa a banda les seves habitu-
als històries mitològiques per oferir, en 
diversos idiomes, en prosa i en vers, amb 
molt d'humor, balades, rimes absurdes, 
contes inèdits i confessions. Acompanyat 
amb els ritmes de Joan Cabacés.
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 21h 

Concert: Geni Barry quartet, Thelonius 
Monk tribute (jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissbte 27 de novembre
Projecció del documental: Om Layoun. 
Dirigit per Habib Ayeb (Tunísia, 2019). 
Debat amb Habib Ayeb, Edurne Bagué i 
Txell Bragulat. Cal reserva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.30h

Concert: Brath. Organitzat per Cas d'Olei-
ro 2.0.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

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

Teatre: Escocía. Amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Concert: Mediterranean Clash Party amb 
Joan Garriga.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h 

Diumenge 28 de novembre
Titelles: Els viatges dels tres porquets. 
Cia Titelles Vergés. Cal inscripció prèvia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Espectacle familiar: El país del silenci. A 
càrrec del Grup Bufanúvols. un conte pe-
dagògic molt musical.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12h

Dimarts 30 de novembre
Xerrada: Les bruixes a Catalunya. A càr-
rec de Josefi na Roma i Riu. Antropòloga 
especialitzada en cultura popular de 
Catalunya i Aragó.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

Dimecres 1 de desembre
Lletra petita. Llibres a escena: Monstres, 
a càrrec de Georgina Yebra. Cia Ex-Libris. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 101), a les 17.30h

Monòleg: La sagrada vagina. A càrrec de 
Victòria Lepori.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Av. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 18.30h

La Taverna del CAT: Esperanceta de Casa 
Gassia i Christian Simelio.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20.30h

Dijous 2 de desembre
Teatre: Casa. Creació: Cross Border. 
Dramatúrgia i direcció: Lucía Miranda.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20h

Divendres 3 de desembre
Concert: La Masia (rap).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Entitats

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

Teatre: El misteri de l'assassinat. Pel 
grup de Teatre de l'Associació de Veïnes 
Emprenedores de la Plaça Trilla.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21 
h, dissabte a les 21h i diumenge a les 18h

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) 

Fins a l'11 de desembre
Exposició 150è aniversari del carrer 

Llibertat. La mostra fa un recorregut pls 
150 anys de guarnit de l'entitat.
Cliclab (Llibertat, 11), de dl a dv de 9.30 
a 17h

Divendres 3 de desembre
Presentació del llibre Trece meses, de 
Jose Luís Regojo, acompanyat pel poeta 
Abel Santos, que intercal·larà poemes re-
lacionats amb els tretze relats del llibre
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 6), a les 19h

Teatre: Lluna de sang.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

12è Kalidoscopi 
d'EART: activisme 
social i cultural 
des de les cures

L'edició d'enguany del fòrum proposat 
per Experimentem amb l'Art està 
dedicada a construir un espai on 
pensar entre totes les persones 
participants entorn a com generar 
pràctiques d'activisme social i 
cultural des de les cures. Hi haurà 
tres taules de treball acompanyades 
per Judit Font, Myriam González 
Sant i Leonidas Martín, que amb 
dinàmiques concretes, compartiran 
recorreguts i activismes viscuts i 
desenvolupats des de la base, per 
dialogar amb altres experiències de les 
persones participants i les que es vagin 
generant durant la jornada. A la web 
de l'entitat està disponible el programa 
així com el formulari d'inscripció.

Dissabte 27 de novembre a la Violeta 
(Maspons, 6), de 10.45 a 14.15h 

Recomanem

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

Reserva les teves entrades a www.casavicens.org

Aquesta temporada, la Casa Vicens 
i el Club Esportiu Europa juguem 
junts!
Casa Vicens, nou patrocinador principal del CE Europa.

Els socis del Club Esportiu Europa gaudeixen d’un 20% de descompte a l’entrada de Casa 
Vicens ensenyant el carnet de soci. 
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Cultura
Impuls al teatre del 
Coll-La Bruguera amb 
el projecte comunitari 
i la suma de grups nous 
 

Per primer cop, el centre participarà al març al programa del 
Dia Mundial del Teatre que es fa al districte, amb una mostra

Breus

El Dart Festival, 
als Girona amb 
25 títols sobre art 
contemporani

Aquesta setmana ha 
arrencat la cinquena edició 
de Dart Festival, pioner en 
programar documentals 
centrats en l'art i la 
creació contemporània, 
amb una proposta de 
25 títols repartits en 
diferents seccions, amb 11 
estrenes a Espanya i una 
a Europa. La programació 
presencial tindrà lloc als 
cinemes Girona i online a 
Filmin; també desplegarà 
activitats al MACBA i 
arriba per primer cop 
a Madrid. Fins al 12 de 
desembre.

Joan Garriga, 
el convidat a la 
sessió de dissabte 
del Soda Acústic
La sessió Mediterranean 
Clash Party del Soda 
Acústic té aquest dissabte 
un convidat especial: 
Joan Garriga. El fundador 
de Dusminguet i ànima 
de La Troba Kung-Fú se 
sumarà així a la banda de 
Yacine Belahcene (veu), 
Gabriel Fletcher (guitarra 
elèctrica), Massinissa Aït-
ahmed (baix) i Gustau 
Garcia (bateria), en 
un concert de música 
"mediterrània bandarra 
100%", com anuncia l'espai 
de Guilleries. Cal reserva a 
info@soda.cat.

Cedida

Opinió convidada

Montse Cosidó, Sent i Crea, Projecte Minerva i comissària de l'exposició 'Violències'

Violències. Art i Gènere

E
l passat dimarts 16 de novembre es va in-
augurar a Lluïsos de Gràcia l'exposició 
VIOLÈNCIES. Mostra expositiva com a com-
memoració de la Diada Internacional con-
tra les Violències de Gènere, Sent i Crea va 

presentar el seu col·lectiu d'artistes junt d'altres del 
Projecte Minerva. Dones Creadores de Gràcia.

L'exposició es plantejà sota els quatre paràme-
tres principals: violència física, violència sexual, vio-
lència psicològica i violència patrimonial; violències 
projectades a través del videoart, vídeo-performance 
i vídeo instal·lació, la poesia, la fotografi a, l'escultu-
ra, el dibuix i la pintura. Es va representar la violèn-
cia física (feminicidis, tortura, agressions corporals), 

l'obstètrica; la sexual; la psicològica (micromasclis-
mes, violència simbòlica); violència institucional i 
abús infantil.

El resultat és un refl ex d'emocions i vivències ex-
perimentades directament o indirectament i que 
han aconseguit exorcitzar pors i angoixes viscudes. 
Les obres dels/les artistes han tractat i denunciat la 
violència com quelcom estructural i instrumental, 
fent referència a la dominació i el control social com 
a mecanisme de submissió i subordinació de les do-
nes. La narració poètica de Josefi na Altés, i la poesia 
de Teresa Vergés i Stefany Purple, fou present a la 
inauguració junt les visualitzacions dels vídeos que 
es poden seguir en QR individualment. El videomun-

tatge de Rosa Maria Arrazola (Mare Batec), és en re-
lació amb els nens robats; Susanna Pruna amb Red 
Line Performance representa totes les dones mortes, 
violades i maltractades; Maïs Jorba (Esquarterades) 
el dedica a les dones assassinades de Ciudad Juárez. 
Elisenda Amartis (NO EXIT) narra a través de la dan-
sa totes les fases d'una situació de violència física, 
sexual i psicològica. Jordina Ros (RÈQUIEM, el des-
cans) narra una violació i com tancar ferides a través 
de l'art. Alicia Cayuela (Sometimes I feel invisible) trac-
ta la fragilitat de la dona per fer front al narcisista i 
de com superar-ho i Cannach 2 amb J.A. mostra un 
viatge en torn el procés de corrupció de la ment de 
l'home envers el cos de la dona.•

Silvia Manzanera

E
ra l'assignatura pendent 
d'un centre on la música, 
la il·lustració, la fotografi a 
o els projectes de recupe-
ració de la memòria han 

ocupat bona part de la seva activi-
tat cultural els darrers anys; man-
cava el teatre. Ara, després de l'es-
trena de 'Barri de tinta i paper', 
un projecte de teatre comunitari 
que es va reconvertir en format 
audiovisual per la pandèmia, el 
Coll-La Bruguera pren impuls 
dins l'àrea d'arts escèniques amb 
la continuïtat d'aquest col·lectiu 
-ara rebatejat com a Provoc'art- i 
la suma de quatre grups més de 
teatre. "Hem passat de no tenir-
ne cap, un fet que no enteníem 
tot i la tradició teatral que hi ha a 
Gràcia, a comptar amb cinc grups; 
així que estem molt il·lusionats", 
assegura Xavier Franch, director 
de l'equipament.

El projecte de teatre comunita-
ri va arrencar el 2019 emmarcat en 
la línia de treball que el centre cí-
vic va engegar fa més d'una dècada 
per recuperar la memòria històri-
ca i cultural del barri, molt lliga-
da a l'editorial Bruguera. La vinte-
na de persones que s'hi van sumar 
a la iniciativa i que van crear una 
pel·lícula de 50 minuts estrenada 
el passat mes de març, s'ha conso-

lidat com a grup de teatre i segui-
ran treballant en diferents temes. 
Alhora, el centre ha aconseguit am-
pliar l'activitat teatral amb la in-
corporació de quatre nous grups. 
"Són gent jove del barri que busca-
va un espai per assajar i ara ja po-
den seguir desenvolupant els seus 
projectes teatrals al centre", afe-
geix Franch. Aquest fet permetrà 
a l'equipament participar per pri-
mer cop al Dia Mundial del Teatre 
al març, una proposta impulsada 
pel Districte amb la col·laboració i 
el suport de diferents entitats.

La direcció del centre té intenció 
de seguir donant cobertura al pro-
jecte de la Bruguera amb diferents 
activitats l'any vinent (hi ha el 75è 
aniversari de Carpanta i ja es tre-
ballen algunes idees sobre la crea-
ció i història del mític personatge). 
Les trobades amb extreballadors o 
la col·laboració amb altres iniciati-
ves (com Barcelona Memory) tam-
bé marcaran els eixos de l'equipa-
ment del Coll el 2022.•

Imatge del fi lm 'Barri de tinta i paper' sobre la memòria de la Bruguera. Foto: Cedida

Òpera al vespres musicals. La 
programació musical del centre 
del Coll s'amplia aquest mes amb 
un concert d'òpera que oferirà 
Romina Krieger (impulsora del 
Festival Òpera amb Gràcia), Maria 
Voronkova i Olga Kobekina, amb 
una proposta que pretén apropar 
aquest gènere a tots els públics. 
Serà divendres 3 de desembre a 
les 20h. Cal inscripció prèvia. 

El grup que va 
crear 'Barri de 
tinta i paper' 
seguirà actiu amb 
altres projectes
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Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Encanto. 15.50, 18.10 i 20.30. Dm, 

21.50. 21.50.
• El lobo y el león. Ds i dg, 16.50.
• Spencer. Ds i dg, 19.00. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 16.15 i 18.50.
• Última noche en el Soho. Ds i dg, 

21.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.25.
• Eternals. Ds i dg, 18.55. 21.10 Dv, 

dl, dc i dj, 18.45. 21.05.
• La casa Gucci. Dm, 18.40. 16.00. 

18.40. 21.15.
• La puerta de al lado. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 16.20.
• Ron da error. Ds i dg, 16.50.
• Way Down. Ds i dg, 22.00. Dv, dl, 

dc i dj, 21.55. Ds i dg, 18.50. 16.10 i 
18.35.

• El buen patrón. 18.30.
• Madre paralelas. 16.00.
• Sin tiempo para morir. 21.00.
• La hija. 19.10 i 21.45. 16.05.
• Viva Montesa. Ds, 20.00.
• Pan de limón con semillas de 

amapola. 16.05 i 18.40.
• Harry Potter y la piedra fi loso-

fal. Ds i dg, 15.50.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Històries d'animalons per men-

jar i veure. Dg, 11.00.
• Espíritu sagrado. Dv, 22.10. Ds, 

20.00 i 22.10. Dg, 20.00. Dl, 17.00 i 
20.00. Dm, 18.00 i 20.00. Dc, 18.00. 
Dj, 22.00.

• Pan de limón con semillas de 
amapola. Dv i ds, 17.45 i 20.00. Dg, 
19.00. Dl, dm, dc i dj, 17.45.

• La vida secreta de los árboles. 
Dv, dm, dc i dj, 16.00.

• Libertad. Dv, ds, dl, dm i dc, 16.00 

i 18.00. Dg, 18.00. Dj, 17.15 i 22.00.
• El sustituto. Dv i ds, 22.00.
• El sueño de Sigena. Dv i ds, 17.15. 

Dg, 16.00. Dl, dm, dc i dj, 20.00.
• La cançó del mar (El meu primer 

festival). Ds, 17.00.
• L'última cinta des de Bósnia. 

16.00. Dg, 12.00.
• Balandrau. Dm, 20.00.
• Ratolins i guineus. Ds i dg, 16.00.
• Sedimentos. Dc, 20.00.
• Tengo miedo torero. Dv, 20.00.
• Rusalka (òpera en diferit). Dj, 

16.00.
• Donem la paraula. Dl, 19.00.
• Mothers. Dj, 19.30.
• DART Festival. Dv, 20.30. Ds, 19.30 

i 21.15. Dg, 18.00 i 20.15. Dj, 20.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• La Casa Gucci. Ds i dg, 11.30, 16.00, 

18.55 i 21.55. Dv, dl, dm, dc i dj, 
11.30, 16.00, 18.55 i 22.05. 

• Sin tiempo para morir. 21.50.
• Museo Hermitage: el poder del 

arte. Dv, ds, dl i dc, 11.30, 16.00 
i 17.45. Dg i dj, 16.00 i 17.45. Dm, 
11.30, 16.00, 17.45 i 20.20.

• Eternals. Dv, ds, dg, dl i dj, 19.30.
• Encanto. Dv, ds, dg, dl i dj, 22.25.
• Última noche en el Soho. 18.05, 

20.15 i 22.30. Dj, 18.05 i 22.30.
• El último duelo. Ds i dg, 17.45 i 

22.05. Dv, dl i dc, 17.35 i 21.55. Dm, 
17.35 i 22.00. Dj, 17.35.

• Petite maman. Ds i dg, 20.35. Dv, 
dl i dc, 20.25.

• Un espíritu burlón. Dv, dl, dm i 
dc, 16.00.

• El ventre del mar. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.

• Spencer. Dl, dm, dc i dj, 11.30.
• Cerca de ti. Dm, 11.30 i 20.15.
• La Viuda Alegre. Dg i dc, 11.30.
• Madave Bovary. Dj, 11.30 i 20.25.
• Encanto. Ds i dg, 11.30, 16.00, 17.45 

o 19.50. Dv, dl i dc, 11.30, 16.00, 
17.55 i 20. Dm i dj, 16, 17.55 i 20.

• D'Artacan y los tres mosqueper-
ros. Ds i dg, 16.00.

• Ratolins i guineus. Ds i dg, 11.30 
i 16.00.

• My Hero Academia. Ds, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Spencer. 16.00, 18.20 i 20.30.
• Madres paralelas. 18.10.
• Libertad. 22.35. Ds i dg, 20.10. Dv, 

dl i dm, 16.00 i 20.10. Dc i dj, 16.00.
• El poder del perro. Ds i dg, 16 i 

22.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 16 i 22.30.
• La Crónica Francesa del Liberty. 

18.05, 20.30 i 22.30.
• Dune. 22.10.
• El buen patrón. Ds i dg, 17.45 i 

20.00. 18.00 i 20.15.
• Eifeel. 16.00.
• Cuidado con lo que deseas. Ds i 

dg, 16.00.

Joanpere Massana, el 
silenci de la natura

Ramon Casalé

F
eia temps que no veia cap exposició de Joanpere 
Massana (Ponts, Lleida, 1968), però ara he tingut 
l’oportunitat de presenciar El llibre dels silencis i els 

sorolls, a Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15), on presenta 
una sèrie d’obres recents: pintures, escultures, dibui-
xos i objectes que omplen tots el espais de la galeria. 
Aquí coincideix amb una mostra col·lectiva on també hi 
participa mitjançant una obra, a l’Institut Cervantes de 
Varsòvia a través de la Fundació Bassat. 

Joanpere Massana es va formar a la Facultat de 
Belles Arts de Barcelona, en la disciplina d’Escultura. 
Tanmateix, va realitzar estudis musicals al Liceu de la 
mateixa ciutat. Compagina la seva activitat artística 
amb la de conseller d’Art i Patrimoni de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Va obtenir el 
1er Premi de Pintura que li va concedir la Generalitat 
de Catalunya. També realitza instal·lacions dins del 
terreny conceptual. El gravat, la poesia i la música for-
men part del seu imaginari. La seva primera exposició 
individual va ser a Lleida, a la sala Línia, el 1991. L’any 
1999 vaig entrevistar-lo a la radio amb motiu d’una ex-
posició que va fer a la desapareguda galeria Matisse de 

Barcelona, on hi havia 
una sèrie d’objectes del 
camp (pinassa, fulles, pe-
dres), així com agulles 
imperdibles pintades. 
Representava el glaç amb 
polièster, a més d’uns 
peus com a únic element 
humà, o el que és el ma-
teix, records d’un passat 
a través del temps. Per a 
l’artista la natura és un 

referent: "Natura plàstica i poesia es barregen en un tot 
i conformen els meus quadres que presenten un dis-
curs tautològic, simbòlic i retrospectiu”. 

A Els llibres dels silencis, i els sorolls, l’artista s’endinsa 
en un terreny on conviuen la matèria, el color i el co-
llage, tant a nivell pictòric com escultòric. El concep-
te d’abstracció és ben evident en totes les seves obres, 
on sorgeixen una mena de ruscs i formes circulars que 
provoquen situacions complexes però alhora s’apro-
ximen a unes construccions que des de dalt, a vista 
d’ocell, semblen construccions arqueològiques. A les 
escultures s’endevina el seu interès per l’abstracció ge-
omètrica, ja que estan construïdes a mode de tòtem. No 
semblen tenir un fi nal, sinó que pretenen representar 
la dualitat entre allò terrenal i allò celestial. Aquests lli-
bres de silencis també es poden relacionar amb altres 
llibres com els que fan referència a l’aigua, als jocs, als 
arbres i als núvols. La seva obra va més enllà d’un dis-
curs objectual, sinó què és “posseïdor d’un llenguatge 
propi que ens transmet una serenitat harmoniosa que 
s’expandeix de les seves peces i plena l’entorn”.•

crítica 
d'art

El concepte 
d'abstracció 
és ben evident 
en totes les 
seves obres

entrevista

L'amistat entre el 
billar i la pintura 

El pintor Miquel Cazaña exposa per quarta vegada al 
Bar Billar HDP de Gràcia, que acull exposicions des de 

1985; n’ha superat les 300 en 36 anys d’història

Silvia Manzanera

L
a relació va començar 
fa gairebé dues dècades, 
quan Miquel Cazaña ana-
va al local del carrer Sant 
Joaquim a jugar al bi-

llar i estudiava il·lustració a La 
Massana. No va ser gaire difícil 
que propietari i artista es poses-
sin d’acord: un perquè està inte-
ressat en la difusió de l’art con-
temporani des del seu espai d’oci 
(acull exposicions des de 1985 i 
ha superat les 300), i l’altre per-
què sempre ha intentat oferir un 
art molt proper i ha gaudit en-
senyant la seva obra en espais a 
mà de tothom, a llocs “amb certa 
afl uència de gent que tenia una 
experiència fortuita amb l’art”. 
El capítol més recent d’aquesta 
amistat és l’exposició de pintures 
a l’oli que Miquel Cazaña mostra-
rà des de divendres 26 de novem-
bre i fi ns a fi nals de desembre al 
Bar Billar HDP; i ja van quatre.

Al 2012 hi va presentar Gang-
sters come from USA, una expo-
sició que rendia homenatge al 

cine de gangsters d’EUA; al 2014 
Traçant la realitat, una mostra 
amb la qual celebrava 10 anys 
de carrera artística, i al 2018 
Camins, una exposició de temà-
tica variada i ja amb una forta 
presència de pintura a l’oli.

En aquesta darrera proposta, 
Cazaña ha optat per les escenes 
impressionistes d'indrets bar-
celonins, racons tenebrsos i mà-
gics de ciutats com Praga o pai-
satges de naturalesa de Navarra, 
on l'artista resideix des del 2016. 
Segons explica el pintor, aquesta 
exposició és clarament fi gura-
tiva: "He madurat la fi guració 
amb els anys i he anat fent expe-
riments perquè no m'interessa 
el realisme fotogràfi c". Segons 
assenyala l'artista, més enllà 
d'aquesta exposició els experi-
ments eran continus, "tant en la 
forma i l'estil com en el fons i els 
temes, que passaran a ser més 
onírics i surrealistes".

Nét de la paisatgista Carme 
Gandía, en els últims 15 anys el 

pintor de 41 anys ha exposat in-
dividualment en més de 60 es-
pais, molts d’ells a Catalunya, i 
en els últims anys per bona part 
del nord d’Espanya i també a 
Madrid.

L'arribada de la pandèmia -i 
amb ella les restriccions- van po-
sar fre a les exposicions. Però a 
poc a poc l'activitat cultural tor-
na a agafar ritme i els espais com 
l'HDP reprenen la seva faceta 
de galeria d'art. Una galeria on 
els espectadors, en principi, van 
a jugar a billar i a fer una copa. 
Però, encara que no ho saben, 
trobaran art per tot arreu.•

Un racó del Born, pintat per l'artista Miquel Cazaña. Foto: Cedida

Pintor i propietari a l'HDP

En aquesta darrera 
proposta, l'artista 
opta per escenes 
impressionistes de 
racons de la ciutat
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Albert BenetAlbeGràcia Escapulada

D
esprés de més tres dècades d’absència, l’Europa ju-
garà dimecres la primera eliminatòria de la Copa 
del Rei contra la SD Amorebieta, conjunt biscaí que 
enguany ha debutat a la segona divisió espanyola. 
Serà el primer cop que el Nou Sardenya, inaugurat 

el 1995, acollirà aquesta competició en la categoria absoluta, 
tot i que el 2005 va ser la seu de la fi nal juvenil (FC Barcelona-
Sporting de Gijón, 2-0). 

A banda de jugar-se per primer cop al camp nou, l’Euro-
pa debutarà també en la copa que porta el nom del monar-
ca Felip VI. La darrera participació europeista es remunta 
al regnat de Joan Carles I, l’emèrit investigat que ningú no 
s’atreveix a jutjar. Aquell pas de l’Europa per la competició 
va ser anecdòtica ja que l’Andorra (aleshores a 2aB) va elimi-
nar els graciencs per la diferència de gols (1-0 i 2-0). Samper, 
de penal a la porteria del carrer del Secretari Coloma, va 
fer el darrer gol escapulat al Vell Sardenya en el torneig del 
KO, el dimecres 5 de setembre del 1990. Amb anterioritat, 
L’Espanyol, el Lleida i el Màlaga van visitar Gràcia per jugar 
la competició que portava el nom del successor del dictador 
Francisco Franco.

La Copa del Generalísimo, malgrat la foscor del perso-
natge, va donar algunes de les alegries més grans als se-
guidors de l’Europa. Especialment emotiva i amb un gran 
ressò social i mediàtic va ser la proesa del 1967, en què l’Eu-
ropa va eliminar el potent Reial Saragossa, gràcies a dos go-
lassos de Pérez en el partit de desempat jugat a Mestalla. A 
més, a més, els socis més veterans recorden amb emoció la 
transmissió que RTVE va fer per primer cop des del camp 
europeista del partit d’anada (0-1). D’altra banda, un any 
abans, l’equip escapulat, aleshores fl amant segona divisió, 
va forçar el tercer partit contra el Sabadell (de Primera), 

que es va jugar a Sarrià (2-0, en contra). Fins i tot, el Camp 
Nou va ser seu d’un partit de l’Europa en la Copa del 
Generalísimo. Fou la temporada 1964-65 i va enfrontar els 
catalans amb el Calvo Sotelo de Puertollano (0-1). La junta 
directiva local va buscar més ingressos econòmics i va aca-
bar pagant-ho amb l’eliminació.

I cal recular gairebé cent anys per reviure les participa-
cions europeistes en el Campeonato de Espanya Copa Su 
Majestad el Rey Alfonso XIII. De les cinc temporades que hi 
va competir, entre les temporades 1922-23 i 1929-30, la més 
sonada i recordada va ser la del debut. L’Europa, com a cam-
pió català, va desfer-se del Sevilla, primer i de l’Sporting, des-
prés, i es va plantar a la coneguda i fatídica fi nal contra l’Ath-
lètic Club (1-0), jugada a Les Corts, el 13 de maig del 1923.

Malgrat la derrota, la condició de fi nalista de la Copa 
del Rei va fer possible que sis anys després, l’Europa fos un 
dels 10 clubs fundadors de la Lliga espanyola de futbol, un 
fet que els mitjans bascos que cobreixen les informacions 
de la SD Amorebieta destaquen aquests dies, davant l’orgull 
de tots nosaltres.

És doncs, que gràcies al bon paper fent en aquella Copa 
Alfonso XIII, impulsada el 1903 per l’sportmen sarrianenc 
Carles Padrós i Rubió, cofundador del Madrid FC, que l’Eu-
ropa va escriure amb lletres daurades el seu nom en l’elit del 
futbol estatal.

Per rebre els blaus de Biscaia, el Nou Sardenya necessita-
rà més llum que la que hi ha actualment. A banda dels focus 
addicionals que possiblement s’hi instal·laran dimecres, l’An-
toni diu que durà el frontal que fa servir per a la Matagalls-
Montserrat. Si guanyem, aquest europeista irreductible ha 
promès que baixarà a banyar-se a la Barceloneta a mitja nit. 
Jo no li ho prohibiré pas.•

L'orgull de l'Europa
El Nou Sardenya i la Copa Alfons XIII que l'Athletic va guanyar a l'Europa. Foto: Cedida

La torratxa

Cap a casa
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

L
a Laia, amb anticossos, va anar a pis-
cina amb un nen positiu. L’han enviat 
a casa. En Joan, que sempre duu la 

mascareta a lloc, va a la mateixa classe 
de pintura que un nena positiva. L’han 
enviat a casa. A en Miquel i a la Nora els 
han enviat a casa, i a la Berta, i al Teo, i 
a la Martina i a la Joana, i al Youssef i a 
en Hamza els han enviat a casa. No sa-
ben ben bé perquè, però els han enviat 
a casa, deu ser perquè van coincidir al 
mateix pati sense mascareta. I als al-
tres vint-i-quatre, també els han enviat 
a casa, tot i que han anat sempre i tots 
amb mascareta a l’escola. Només tres 
d’ells van coincidir amb el positiu sense 
mascareta i a menys d’un metre i mig i 
durant més d’un quart d’hora al men-
jador, l’estona de menjar i amb prou 
feines. Però tots, cap a casa. Deu dies a 
casa. Deu. 

Deu dies que multiplicats per milers 
de criatures volen dir desenes de milers 
de dies d’escola perduts per una ordre ar-
bitrària i fonamentada en cap llei ni cap 
normativa proporcionada: cap a casa. Si 
fossin adults, encara sense vacunar, amb 
prou feines un grapat d’ells se n’haurien 
anat a casa. Però rai, son criatures, surt 
gratis… “tots cap a casa!”. La discrimina-
ció és fl agrant, la vulneració del dret a 
l’educació és diària, la pandèmia s’hi ha 
acarnissat. No amb la salut dels infants, 
sinó en el trepig dels seus drets fonamen-
tals. En el teatre pandèmic –quina gran 
farsa d’obra- són els titelles que sempre 
reben els cops. Quan la història es posa 
una mica crua i hi ha perill per a la resta 
–mai per a ells- la solució torna a ser fà-
cil: les criatures, cap a casa. Que s’acabi ja 
la funció, posem fi  ja a la tragèdia. Els do-
lents no sempre guanyen. Que se’n vagin 
cap a casa.•

Deu dies que multiplicats 
per milers de criatures 
vol dir desenes de milers 
de dies d'escola perduts


