
L'Europa planta 
cara a l'Amorebieta 
sense premi en el 
retorn de la Copa 
al Nou Sardenya
 
L'equip basc supera per un gol 
els escapulats, esperonats per 
2.800 assistents a l'estadi P8

El Festival de 
Literatura Italiana 
arrenca al gener 
amb una prèvia de 
la programació
 
Tallers i laboratoris a Le Nuvole, 
entre les primeres sessions 
abans de l'octubre que ve P14

Aturades les 
obres de l'àrea de 
jocs infantils del 
carrer Sant Cugat 
per l'estabilitat 
dels murs
 
L'espai, que s'havia d'estrenar al 
gener, requereix un estudi afegit P7

L'Ajuntament planteja un nou 
eix Pi i Margall de trànsit local 
on el verd relleva l'aparcament   
La proposta actualitza la versió A' de 2017 amb dos carrils de sentit únic 
centrals, 4 placetes laterals, 66 arbres més i 114 estacionaments menys  

Imatge virtual del futur eix pacificat de Pi i Margall amb peces de granit en lloc d'asfalt i voreres més amples. Foto: Cedida

Albert Balanzà

La reforma llargament ajornada del carrer Pi i Margall, 
el gran eix de connexió entre el passeig de Sant Joan 
i la Ronda del Guinardó, sembla que ara sí que va de 
debò: tres anys i mig després de la represa d'una rei-
vindicació històrica en forma de procés participatiu 

que va arribar a votar entre tres propostes, l'Ajuntament ha 
presentat aquest dijous la versió actualitzada de la també 
retocada proposta A guanyadora i el dibuix final es concreta 
en un nou eix pacificat per a ús de trànsit local i no de pas on 
els espais verds ("un esclat", segons la tinent d'alcalde, Janet 
Sanz, o l'arquitecte en cap, Xavier Matilla) substituiran les 
places d'aparcament. El replantejament de l'espai públic con-
centra finalment el trànsit rodat en dos carrils de sentit únic 
(un de pujada amb carril bici segregat i un de baixada amb 
tot els desplaçaments unificats), quatre placetes laterals a 
Joanic, Sant Lluís, Providència i Encarnació, 66 arbres més i 
114 places d'estacionament menys. Pàgina 4
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Albert Balanzà

Amb el pressupost de 
26,2% informat favora-
blement i sense miste-
ri de majories (BComú, 
PSC, ERC i Junts a fa-

vor), el ple de desembre a Gràcia 
va mirar endavant amb dos anun-
cis del regidor, Eloi Badia, per als 
dos propers plens: la presentació 
en la següent sessió del pla integral 
de neteja continuador del progra-
ma de xoc Cuidem i la dedicació en 
el termini de dos plens d'un espai 
monogràfic dedicat a Vallcarca, 
un cop s'ha constatat la paràlisi 
en alguns dels fronts oberts com 
la Rambla Verda o les promocions 
privades per desacords al barri. 
En el seu informe, Badia també va 
detallar els 662 casos positius per 
Covid des de l'1 de setembre al dis-
tricte i la finalització -amb retard- 
del programa Protegim Escoles 
2021 a les escoles Sagarra i Galatea 
aquesta setmana.

El grup municipal d'ERC encara 
va mirar més a llarg termini, bur-
xant tant la portaveu Olga Hiraldo 
com la consellera Núria Pi, a setze 
mesos de les properes eleccions 
sobre un govern BComú-PSC "a 
mig gas" i amb una "manca de mo-
del", encara que els republicans 
van agrair l'abstenció de l'execu-
tiu local en la seva aposta per mi-
llorar les àrees d'esbarjo de gos-
sos i el portaveu del PSC, Alberto 

Badia anuncia un pla 
integral de neteja i 
admet que cal reactivar 
la reforma de Vallcarca 
El ple, en un dia sense Mascarell i amb l'estrena del 
nou conseller de C's, torna a la normalitat funcional

Lacasta, va convidar-los a esme-
nar el pressupost per aconseguir 
més recursos per a les polítiques 
animalistes. També es va aprovar 
la proposició de Junts per fer un 
pla integral per a Travessera de 
Dalt que reforci la neteja, la sicro-
nització dels semàfors i la replan-
tació d'arbres.

Però el protagonisme no només 
va recaure en les iniciatives polí-
tiques sinó en les presències, re-
lleus i absències el dia que s'estre-
nava Arturo Carrasco com a nou 
conseller de Ciutadans en substi-
tució de Jordi Bea, que va ser elogi-
at per tots els grups. Bea també va 
tenir bones paraules per a la CUP, 
quan en el passat mandat l'Antò-
nia Arnau li va dir "bona persona", 
per al PSC amb la "musa" Mercè 
Saltor i per a BCNxCanvi amb "el 
meu company de campanya elec-
toral" Jordi Daura.

El ple va ser el primer amb nor-
malitat funcional des de l'esclat de 
la crisi sanitària: ja no hi havia ni 
cadires marcades a l'auditori ni els 
consellers estaven desplaçats per 
garantir distàncies. Per a l'anecdo-
tari queda que el regidor també va 
exercir de president, per l'absèn-
cia de Ferran Mascarell amb motiu 
d'una petita operació, i que també 
es va celebrar de manera prèvia el 
Consell Ciutadà, "potser l'últim", 
tal com va dir Badia, si s'aprova la 
reforma de les normes de partici-
pació que l'eliminarà el proper mes 
de gener.•

Jordi Bea (C's) acomiadant-se al ple, aquest dimecres. Foto: A.B.

Breus

Habitada de 
nou Montmany 
3, la històrica 
casa okupada

Tres anys després del 
desallotjament executat 
per la brigada mòbil dels 
Mossos d'Esquadra, la 
històrica casa okupada 
del número 3 del carrer 
Montmany, un espai que 
durant dues dècades 
va funcionar com a 
habitatge lluny dels 
focus i llistes oficials, 
torna a estar habitada. 
Fonts coneixedores de 
l'acció asseguren que els 
inquilins nous hi són des 
de fa dos mesos, malgrat 
que l'immoble va canviar 
de mans perquè l'anterior 
amo volia vendre i això va 
precipitar l'acció policial 
de l'octubre de 2018.

L'Ateneu Llibertari 
torna a acollir 
el festival Nunes 
de cinema
L'Ateneu Llibertari 
del carrer Alzina ha 
programat entre dimarts 
14 i dissabte 18 una nova 
edició del festival José 
María Nunes de cinema 
en homenatge al director 
portuguès. En aquests dies 
es projectaran films del 
2021 com La mancha negra 
d'Enrique García o Vortex, 
l'aube de la souveraineté de 
Michel Rousseau. 

Cedida

Arran Gràcia 
prepara actes 
per celebrar 25 
anys de lluita
La plataforma política es declara 
hereva de l'Assemblea de Joves 
i farà un acte central l'11 de 
desembre a la plaça Revolució

la qual encara no ha donat detalls. 
"Aquesta celebració la fem com a 
mostra d'agraïment a totes les per-
sones que han passat per l'assem-
blea al llarg de tots aquests anys 

A.B.

A rran Gràcia es prepara 
aquest desembre per ini-
ciar els actes de 25 anys 
de mobilització en la qual 
l'organització estableix 

un fil de continuïtat entre l'Assem-
blea de Joves de Gràcia, la platafor-
ma política que va sacsejar la Vila 
a finals dels 90 amb l'okupació del 
Casal Popular de Ros de Olano o els 
Tres de Gràcia, i altres espais de 
confluència com la Coordinadora 
d'Assemblees de Joves de l'Esquer-
ra Independentista fins a la unifica-
ció amb Maulets. 

Arran, que aquesta setmana ha 
començat a fer difusió de l'efemèri-
de a les xarxes socials, prepara com 
a acte central una celebració l'11 de 
desembre a la plaça Revolució de 

però no ens volíem limitar a un 
format intern; és per això que hem 
apostat per fer una celebració pú-
blica de trobada i retrobada", han 
apuntat fonts d'Arran. • 

Un acte d'Arran, a la plaça Revolució, on hi tornarà l'11 de desembre. Foto: Arxiu

BComú i BCNxCanvi s'enganxen 
per la piscina-llac de la Creueta 
del Coll. La consellera Àngels 
Tomàs va mostrar-se sorpresa 
pel prec de Jordi Daura sobre la 
"viabilitat" de l'equipament, si bé 
va admetre una "mala adhesió 
de les peces" de gresite, que 
s'han tornat a aixecar aquesta 
tardor després de la mala 
reparació que a l'estiu del 2020 va 
provocar un centenar de ferits.
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El nou eix Pi i Margall 
es planteja per al trànsit 
local i el verd substitueix 
les places d'aparcament 
La proposta actualitza la idea de 2017 amb dos carrils de sentit 
únic centrals, 4 placetes laterals i 114 estacionaments menys

Albert Balanzà

E l carrer Pi i Margall, aquell 
eix principal la reforma 
del qual ha anat saltant 
de mandat en mandat al-
menys des del 2007, ja té 

una proposta de reforma que es 
preveu definitiva: després del pro-
cés participatiu llunyà de 2017 i els 
retocs posteriors l'Ajuntament ha 
presentat aquest dijous una pro-
posta que prioritza el trànsit lo-
cal en detriment del de pas que 
encara segueix la línia Passeig de 
Sant Joan-Pi i Margall-Ronda del 
Guinardó-Túnel de la Rovira i on les 
voreres amples afavoreixen l'aug-
ment del verd en lloc de les quantio-

ses places d'aparcament. El dibuix, 
tal com ha explicat la tinenta d'al-
calde Janet Sanz, transforma l'es-
pai públic de Pi i Margall del 62% de 
calçada rodada a un 70% per a verd 
i vianants. En les xifres donades en 
la reunió de veïns posterior es veu 
més clar: les voreres creixeran fins 
als 5 i els 12 metres, els 144 arbres 

Presentació als veïns del projecte, dijous a l'Institut Montserrat Roig. Foto: A.B.

Els 144 arbres 
passaran a 210 i 
les terrasses de 
bars creixeran 
de 5 actuals a 9

passaran a 210 (68 de conservats i 
142 de nous) i les 180 places d'apar-
cament actuals quedaran en 66 (22 
per a mobilitat reduïda, 35 per a re-
sidents i 9 de càrrega i descàrrega 
de mercaderies), integrades en la 
franja de parterres i serveis.

La nova calçada recorda lleu-
gerament la reforma de Riera de 
Cassoles, amb un únic sentit per 
banda (de pujada amb carril bici 
segregat) que a la sessió veïnal va 
generar dubtes sobre possibles 
cues. L'arquitecte en cap, Xavier 
Matilla, va apuntar que la intensitat 
de trànsit del carrer permet córrer 
aquest risc: "ara hi passen menys de 
5.000 cotxes per sentit diaris, quan 
la capacitat mitjana de cada carril 
són 10.000 diaris".

Un altre element destacat de 
la proposta municipal són les 
placetes laterals a la confluèn-
cia dels carrers Sant Lluís/Alegre 
de Dalt, Providència/Sardenya, 
Encarnació/Pau Alsina i Joanic, a 
l'estil de les del Paral·lel. La idea, 
que s'ha mantingut des de la pro-
posta 2017, ara es concreta respec-
tant la transversalitat de pas en els 
casos de Providència i Encarnació 
però estretant l'accés, i aixecant la 
vorera en el cas de Sant Lluís. 

Altres detalls de la reforma és el 
canvi de l'asfalt per peces de granit  
(en calçada més petites i gruixudes 
i en vorera rajoles), el creixement 
de 8 a 14 passos de vianants i l'aug-
ment de 5 a 9 terrasses de bars i res-
taurants. •

Breus

El jardí de l'Alzina 
col·loca una tarima 
i ara apunta a una 
estrena al gener

El Districte, responent un 
prec d'ERC en el ple de 
dimecres, ha assegurat que 
aquest Nadal s'enllestirà 
la col·locació d'una 
tarima com a element 
essencial per obrir el jardí 
provisional de l'alzina 
bicentenària i de les 
casetes d'Encarnació. 
L'objectiu, segons va 
explicar el portaveu de 
BComú, Jordi Farriol, és 
no malmetre arrels i verd 
de superfície. Els veïns ja 
han ocupat un cop l'espai. 

Cedida

Record a Chiban i 
nens robats, al dia 
contra la violència 
envers les dones

Un centenar de 
concentrats van aplegar-
se presencialment de 
nou a plaça de la Virreina 
divendres en record de 
Maria de los Ángeles 
Chiban, la jove assassinada 
el 1999 que va donar peu 
a la concentració que ara 
es fa amb motiu del Dia 
contra la violència envers 
les dones. Al Centre es va 
fer una xerrada sobre nens 
robats del franquisme. 
 
 •Vídeos a independent.cat 

Societat

Cedida

Disset mesos d'obres i l'hora 
d'"afrontar", segons Badia, 
l'afectació de Joanic. La reforma 
de Pi i Margall ha quedat fixada 
amb un inici d'obres previst 
el juny de 2022 i finalització el 
novembre de 2023. Entre aquestes 
dates, el regidor de Gràcia ha 
apuntat que serà el moment 
d'afrontar les afectacions de 
Joanic, que s'han exclòs del canvi 
del Pla General en marxa a la Vila.

La fira solidària 
prepara la desena 
edició a la Virreina 
per als dies 11 i 12 
La fira solidària de les ONG 
del districte, emmarcades 
en el projecte Gràcia 
Solidària, escalfa motors 
per celebrar-se a la plaça 
de la Virreina els dies 11 
i 12. Hi haurà un taller 
de dansa, una xerrada de 
lluita no violenta, dansa 
senegalesa i de bollywood i 
cantautors.

A.B.

Un calorós juny de 2017 a 
l'escola Pau Casals el ve-
ïnat va començar a valo-
rar tres propostes A, B i 
C sobre la reforma de Pi 

i Margall. L'opció A, la que va gua-
nyar, tenia una franja verda central 
i carrils bici a tocar; l'opció B, una 

rambleta central per a bicis; i l'op-
ció C, un corredor verd de quatre 
metres amb carril bici a tocar però 
sense creixement de les voreres la-
terals. El projecte també pacifica-
va els accessos a Providència, Sant 
Lluís i Encarnació. 

El març de 2018, amb el procés 
participatiu finalitzat, l'opció A es 
va retocar acumulant l’espai verd 
a una banda i perdent un carril 

bici i la idea es va canviar encara 
més per evitar l'efecte túnel contra 
l'excés de velocitat al carrer i amb 
l'anunci del Districte el desembre 
de 2020 que es faria una proposta 
més pacificada i, en tot cas, refren-
dada pels veïns (vegeu núm. 827).

Però la història d'ajornaments 
es remunta al mandat 2007-2011, 
quan per primera vegada la inici-
ativa va aparèixer escrita en el Pla 

d'Actuació del Districte, i en el se-
güent mandat 2011-2015 va quedar 
en el calaix pels efectes de la cri-
si econòmica. Eren temps en què 
Horta va cedir el comandament a 
Gràcia en la reforma.

Del debat recuperat el 2017 es 
va generar un fort sacseig al barri 
per la reducció d'aparcaments en 
una avinguda on tradicionalment 
s'han aixecat edificis sense esta-
cionaments en plantes inferiors i 
quan és clau en aquest àmbit ur-
banístic altres grans peces a refor-
mar com la plaça Joanic. Els últims 
moviments van ser les cales que es 
van fer al febrer de 2021, i ara cal-
drà veure si es compleix el calen-
dari d'obres 2022-2023.•

El repor

La reforma apareixia per primer cop al Pla d'Actuació 2007-2011

Una participació desigual
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A. B.

Vallcarca 4 - Núnez 0. Amb aquest marcador pro-
visional els moviments socials del barri han re-
sumit en clau interessada el nou intent fallit del 

grup immobiliari aquest dimecres d'iniciar obres en 
solars de la seva propietat, mentre no es reobrin i con-
cretin les negociacions que les dues parts van mante-
nir en el període 2017-2018 i que es van trencar quan els 
col·lectius van considerar insuficient el pacte sobre 16 
pisos en règim de lloguer regulat i van aturar el primer 
intent d'inici d'obres el novembre de 2018. 

El nou episodi, el quart després dels tres als espais de 
Farigola coneguts com la plaça de la Pastora, s'ha pro-
duït als terrenys de la pedrera, on NyN hi han obtingut 
aquest 2021 una de les últimes llicències vigents i on 

vol aixecar un edifici de 
nova planta per 17 habi-
tatges, un local, 21 tras-
ters, 25 aparcaments per 
a cotxe i dues piscines. 
Operaris i maquinària 
han entrat al solar per 
fer proves geològiques 
però han marxat davant 
les protestes, tot i la pre-
sència policial. "No es 
permetrà l'accés de NyN 
sense un acord sobre les 
demandes veïnals", han 

dit en un comunicat onze col·lectius del barri.
D'altra banda, el futur casal de barri de Vallcarca-el 

Coll, la casa Canals-Junyer ha vist aprovat el pla de ca-
les que l'Ajuntament hi ha de fer de manera informati-
va per afrontar el projecte. Endarrerit en la fase de tras-
pàs de la Diputació a l'Ajuntament i en l'adjudicació de 
partides, l'equipament ja havia de començar obres pas-
sat l'estiu en la part exterior de la finca. •

Nou intent fallit de 
NyN d'iniciar obres 
del pla Vallcarca 
L'Ajuntament aprova el pla 
de cales de la casa Canals-
Junyer, futur casal de barri

Cedida

Veïns de Riera de Cassoles 
denuncien el desviament 
de trànsit de Gran com "la 
processionària del bus" 
L'explataforma de veïns de Príncep d'Astúries ressorgeix pel caos 
circulatori de les 7 línies que conflueixen al carrer en cap de setmana

Albert Balanzà

L ' a n t i g a  P l a t a f o r m a 
Príncep d'Astúries Veïns i 
Comerciants torna a mo-
bilitzar-se ara rebatejada 
com a Plataforma Riera de 

Cassoles contra la Contaminació 
Atmosfèrica i Acústica, després 
que els veïns d'aquest eix hagin 
constatat els embussos de cap de 
setmana que es generen com a 
conseqüència de l'aplicació qua-
si periòdica dels talls de trànsit al 
carrer Gran de Gràcia en el marc 
del programa Obrim Carrers.

La portaveu de la platafor-
ma, Carme Bou, ha explicat a 
L'Independent que la mobilitza-
ció nova es deriva de la continuïtat 
dels talls que en un principi "se'ns 
van explicar que eren amb motiu 
del coronavirus". "Portem un any 

Carme Bou i Montserrat Aiguaviva, portaveus de la plataforma. Foto: A.B.

i mig així, el Districte no es reu-
neix amb nosaltres i un carrer que 
es va reformar amb tant d'encert 
ara s'ha fet antipàtic pel que és una 
autèntica processionària del bus", 
apunta. Justament aquesta setma-
na el Districte ha respost que, se-
gons les espires que calculen el 
trànsit rodat a l'eix, "en un dia que 
es realitza el tall de Gran les dades 
són un 5% inferiors a un dissabte 
que no es fa el tall, i respecte un dia 

Operaris i 
màquinària 
entren al solar 
per fer proves 
geològiques 
entre protestes

El Districte diu 
que no hi ha un 
increment de 
vehicles quan 
es talla Gran

laborable un 40% inferiors". "No 
hi ha un increment del nombre de 
vehicles respecte un dissabte sense 
Obrim Carrers", apunten. 

Set línies d'autobús, en tot cas, 
van amunt i avall de la Riera de 
Cassoles quan el carrer Gran es 
talla cada dissabte i cada diu-
menge -amb algunes excepcions 
com aquests dos últims caps de 
setmana alternatius d'asfaltat a 
Torrent de l'Olla. Es tracta de les 
línies 22, 24, 27, B40, V17, 114 i 87; 
les tres primeres formen part del 
desviament del carrer Gran des 
de la plaça del Cinc d'Oros fins a 
la plaça Lesseps. Entre les prime-
res mesures que han activat els 
veïns hi ha la creació de pancar-
tes i la recollida de signatures per 
als propers dies i també una reu-
nió amb el grup municipal d'ERC 
que van fer tot just la setmana 
passada. •

Silvia Manzanera

Sota el lema 'Aquest Nadal 
a Gràcia cap infant sense 
regal', la Fundació Festa 
Major va engegar el passat 
15 de novembre la campa-

nya de recollida de joguines i lli-
bres a favor de les famílies usuàri-
es del Rebost Solidari. El projecte, 
una col·laboració entre entitats lo-
cals arran de la crisi sanitària, pre-

tén assegurar que els infants d'en-
tre 0 i 12 anys de les famílies en 
risc d'exclusió social usuàries del 
Rebost Solidari de Gràcia tinguin 
com a mínim una joguina i un lli-
bre per aquestes festes. 

En el tram final de la campanya 
-que acaba el 15 de desembre- els 
organitzadors intensifiquen els es-
forços per tal de cobrir la demanda, 
que preveuen que enguany superi 
la de 2020, amb què es va donar co-
bertura a un total de 300 famílies 

amb 500 lots d'obsequis. Per això, 
el comerç local s'hi ha sumat, tant 
per fer difusió de l'acció com per 
ser punt de recollida, com ara les 
llibreries Taifa (Verdi, 12), Atzavara 
Llibres (Escorial, 94) o l'espai Pqno 
(Tres Senyores, 3). Enguany, la 
Fundació Festa Major ha insis-
tit en el missatge "joguina nova", 
perquè els articles que es donin 
estiguin en perfectes condicions i 
anima el veïnat a col·laborar-hi, so-
bretot amb joguines de 0 a 3 anys. 

L'any passat a Can Musons, organitzant els lots amb les joguines. Foto: Cedida

Els dos punts de recepció principals 
són Can Musons (de dilluns a dijous 
de 17 a 21h i els divendres de 10 a 
13.30h i de 19 a 21h. i La Violeta (de 

dilluns a divendres de 9 a 13h i de 
16 a 23.30h i dissabtes i diumenge 
de 10h a 23.30h). El 18 de desembre 
es farà el repartiment dels lots.•

Festa Major reforça la xarxa amb el 
comerç per recollir joguines per al Rebost
Fundació fa una crida al veïnat perquè la campanya solidària 
d'enguany cobreixi l'increment previst de famílies vulnerables 
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Albert Balanzà

L 'arrencada àmpliament pu-
blicitada de la nova àrea de 
jocs infantils del carrer Sant 
Cugat, a tocar de Larrard i 
a quatre passes del Park 

Güell, en un cul de sac que es reva-
loritzarà perquè fa cantonada amb 
l'escola Jesuïtes-Kostka, s'ha atu-
rat bruscament aquesta setmana 
pels dubtes dels tècnics sobre l'es-
tabilitat dels murs de les finques 
privades que hi limiten per dalt.

Les obres es van iniciar a finals 
d'octubre i estaven previstes de 
finalitzar aquest gener que ve en 
una línia de generar nous espais 
transversals al barri de la Salut 
on també hi ha actuacions urba-
nístiques com l'arranjament del 
carrer Antequera perquè connec-
ti amb la porta superior d'entrada 
de la Font del Carbó o com l'ober-
tura (i expropiació) del carrer 

Repartidor fins a enllaçar amb el 
Passeig Turull.

El cas de l'àrea de jocs del carrer 
Sant Cugat no té continuïtat per la 
diferència de nivell amb les cases 

limítrofs que arriben fins al cul 
de sac però justament han estat 
els murs de contenció d'aquestes 
cases els que han generat dubtes 
perquè, segons han admès fonts 

Aturades les obres de l'àrea de 
jocs infantils del carrer Sant 
Cugat per l'estabilitat dels murs
El Districte argumenta l'ajornament en la necessitat de disseny i valoració d'una 
protecció addicional dels límits del cul de sac amb les propietats privades que hi ha  

municipals, no van ser analitzats 
prèviament de manera detallada.

Ara el Districte ha preferit en-
carregar un disseny i una valora-
ció de la proteccio addicional dels 
murs perquè s'elimini qualsevol 
risc d'esfondrament i no ha donat 
data de finalització de les obres. 
L'espai, en tot cas, aquesta set-
mana ja no ha registrat presèn-
cia d'operaris, però manté la idea 
d'àrea de jocs infantils amb un 
gronxador, un balancí i una caba-
nya en un tancat amb bancs d’esta-
da, arbustos i enfiladisses.•

La futura àrea de jocs del carrer Sant Cugat, aturada. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Breus

La 'biblio' Jaume 
Fuster tanca set 
dies per reformar 
els lavabos

La biblioteca Jaume Fuster, 
transitadíssima i amb la 
quantitat més alta de socis 
de tota la ciutat, tancarà 
excepcionalment set dies 
seguits entre el 6 i el 12 de 
desembre per sotmetre's 
a reformes a la planta 0, 
concretament per fer de 
nou els lavabos. Fonts de 
l'equipament han explicat 
que la remodelació preveu 
ensorrar els actuals espais 
sanitaris i picar parets 
i terres durant tota la 
setmana de tancament. 
El 13 de desembre la 
biblioteca obrirà amb 
normalitat, encara que 
els paletes hi treballin 
tres setmanes més per 
enrajolar. 

Foto: Arxiu

L'espai s'havia 
d'estrenar el gener 
però aquesta 
setmana ja no hi 
ha treballat ningú
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El femení perd la imbatibilitat 
contra l'Atlètic Balears. Després 
d'onze jornades sense conèixer la 
derrota i amb només un empat, 
l'Europa va caure per la mínima 
contra l'immediat perseguidor a 
la Lliga Estatal femenina, l'Atlètic 
Balears (0-1). L'equip entrenat per 
Joan Bacardit, que es manté líder, 
visitarà el Collerenc diumenge 4 
(15.30h). El conjunt de Palma és a 
la part mitjana de la classificació.

Àlex Gutiérrez Pascual

E l somni de la Copa del Rei 
va durar 93 minuts però, 
com titulava Sau en un 
dels seus discos, quina 
nit, la de l'1 de desembre 

del 2021. Esperonat per una afició 
entregada i amb 2.800 assistents 
al Nou Sardenya, el primer equip 
masculí de l'Europa va plantar a 
l'Amorebieta, equip de la Segona 
Divisió espanyola, al partit de la 
primera ronda d'aquesta com-
petició. La il·lusió pel retorn de 
la Copa a Gràcia trenta anys des-
prés de l'última participació i el 
caliu constant de la graderia van 
animar l'equip entrenat per David 
Vilajoana,  que va disposar d'ocasi-
ons per foradar la porteria del con-
junt basc. Precisament el gol dels 
biscaïns va arribar després d'una 
oportunitat de David Jiménez fruit 
d'una bona combinació de la línia 
atacant escapulada. Amorrortu 
(minut. 33) va ser l'encarregat de 
fer pujar l'únic gol de l'encontre al 
marcador del Nou Sardenya.

La diana va deixar glaçada la 
graderia i l'equip europeista, però 
només durant pocs compassos del 
darrer tram de la primera part. 
Bona prova d'això és una remata-
da de cap desviada del capità i de-
fensa Àlex Cano a les acaballes de 
la primera meitat.

A la segona part el públic i el 
conjunt escapulat van recupe-

El davanter Jordi Cano, en l'ocasió més clara per als escapulats. Foto: Fran Capell

L'Europa planta cara 
a l'Amorebieta sense 
premi la nit del retorn 
de la Copa al Sardenya
L'equip basc supera amb un gol els escapulats, esperonats 
per una afició entregada amb 2.800 assistents a l'estadi

rar l'alè i les esperances d'igua-
lar el marcador. Pau López va 
ser l'encarregat de traslladar to-
tes aquestes esperances amb un 
xut que va aturar el porter Saizar. 
L'Amorebieta seguia controlant el 
partit, malgrat l'animació cons-
tant de la graderia i els intents de 
l'Europa per aconseguir la igua-
lada, amb combinacions en curt i 
pilotes llargues. L'ocasió més cla-
ra per als escapulats va arribar 
en una d'aquestes passades que 
va culminar Jordi Cano (min. 77) 
sense fortuna. Després del xiulet 
final, equip i afició es van abraçar 
en una nit per al record.

El quart classificat visita el Nou 
Sardenya. La lliga no descansa i 
amb els esforços centrats en la re-
cuperació física després del des-
gast del partit de dimecres passat, 
l'Europa rebrà diumenge 3 (12h) 
el Formentera, quart classificat a 
la lliga. Els de Vilajoana són a la 
zona de descens, després d'empa-
tar a la darrera jornada en la visi-
ta al camp del Badalona (0-0).•

À. Gutiérrez Pascual

E l procés de negociació entre 
el CN Catalunya i l'Ajunta-
ment s'accelera en aquest 
últim tram de l'any. El club, 
que busca amb l'Institut 

Barcelona Esports (IBE) una sor-
tida a la situació financera marca-
da per una hipoteca arran de les 
obres de remodelació de les instal-
lacions de Can Toda (vegeu núm. 

865), ha posat sobre la taula una 
proposta relacionada amb la gestió 
i explotació d'aquest centre espor-
tiu municipal. Es tracta d'avançar 
la finalització del contracte de con-
cessió (que expira el 2024) abans 
que s'acabi aquest 2021 i fer front al 
deute pendent d'1,2 milions d'euros 
mitjançant la liquidació correspo-
nent per la resolució. 

El Catalunya ha fet el primer 
pas a través d'una assemblea ex-
traordinària de socis celebrada di-

lluns passat a la seu del Districte, 
en què va aprovar per unanimi-
tat "formalitzar amb l'IBE la reso-
lució per mutu acord" de la con-
cessió i autoritzar el president i 
la junta directiva a negociar amb 
la corporació municipal "les cor-
responents condicions" d'aques-
ta operació, segons el text ratifi-
cat. L'objectiu de l'entitat és que 
s'obri un nou procés de licitació 
de l'equipament, que trigaria entre 
sis mesos i un any, sense cap deute 

El club va celebrar la jornada socioesportiva diumenge passat. Foto: Pfotoàlbums

pendent de pagament, i presentar-
s'hi. L'assemblea va anar precedi-
da per la jornada socioesporti-
va del club, que diumenge passat 

va reconèixer els socis amb 25 i 
50 anys a l'entitat i va celebrar el 
Memorial Ernest Pla de waterpo-
lo, amb equips sèniors mixtos.•

El Catalunya aposta per abandonar la 
gestió de Can Toda per eixugar el deute
El club opta per negociar amb l'Ajuntament un avançament del 
final de la concessió i fer front a la hipoteca amb la liquidació

Els de Vilajoana, a 
la zona de descens, 
reben diumenge 
5 el Formentera, 
quart a la lliga

Podis per la Salle 
i el Gràcia GC al 
Campionat català 
de gimnàstica

El Tres Peons 
tanca el 50è 
aniversari amb la 
Medalla d'Honor

El Gràcia GC i el CE La Salle 
afronten el Campionat d'Espa-
nya de gimnàstica que comen-
ça aquest divendres 3 després 
d'un bon paper al Campionat de 
Catalunya d'artística femeni-
na disputat dissabte passat. En 
categoria base 1-4, el Gràcia es 
va endur la primera posició. En 
via olímpica open 5-8, la Salle A 
va sumar una meritòria segona 
posició, a poca distància de les 
guanyadores, el Salt A, amfitrió 
de la jornada. En via olímpica 
1-4, la Salle A i B van aconseguir 
el segon i tercer llocs. A Salt 
també es va celebrar diumen-
ge passat el Trofeu de Tardor 
d'artística femenina i masculi-
na, amb un destacat primer lloc 
per al gimnasta Yep Mabrouk, 
del Gràcia, en P3 individual. En 
edat escolar, el Gràcia va quedar 
segon de la categoria B.

Amb el lliurament de 
la Medalla d'Honor 
de la Ciutat dimarts 
passat al Saló de Cent 
de l'Ajuntament, el Club 
d'Escacs Tres Peons ha 
tancat l'agenda d'actes del 
50è aniversari. L'entitat se 
centra en l'Obert d'Escacs 
Actius Memorial Jesús 
Martín, que s'allargarà 
fins al 20 de desembre, i el 
Blitz d'Hivern, que arrenca 
aquest divendres 3.

Breus

À.G.P.

Foto: Cedida
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Quan a la regidoria de Gràcia hi havia Maite Fandos, una fut-
bolera de cap a peus, qui va ser portaveu del grup municipal 
de CiU, Víctor Cullell, i que després ha fet una llarga i compro-

mesa carrera política al Govern, li havia de quadrar l'agenda local evitant 
de totes totes que hi haguessin esdeveniments esportius importants. Al 
govern actual no hi ha futboleros i aquest dimecres es va notar molt: per 
primera vegada després de 31 anys d'absència hi havia partit de Copa al 
Nou Sardenya, i a ningú se li va acudir canviar el ple de dia. I allà estaven 
ells, govern i oposició, parlant sobre temes també importants però tras-
lladables a un altre dia. Van arribar a la segona part. 

El
depen-

dent

Editorial

Els nostres Tetuan

No és massa important que el Parlament de Catalunya, en la ses-
sió de control al Govern, no hagi dedicat ni una sola pregunta a 
analitzar la gestió que s'ha fet del succés que aquesta setmana ha 

acabat amb la vida de quatre persones en un caixer reconvertit en ha-
bitatge precari a la plaça Tetuan. Com tampoc ho és que tots els grups 
municipals del districte, en el ple celebrat aquest dimecres a la plaça de 
la Vila s'hagin recordat d'aquest desastre expressant mostres de soli-
daritat i dol per les víctimes. Tot són paraules, que certament compten 
més que els silencis, però res a veure amb les accions o omissions que 
tots i cadascun de nosaltres fem cada dia quan passem per aquesta nova 
xarxa d'espais okupats per ne-
cessitat. 

Sens dubte aquests espais 
han proliferat en els últims 
mesos i anys, ja abans de la 
crisi sanitària, i tots els veïns 
de Gràcia -no només els volun-
taris de les entitats solidàri-
es que fan recomptes- saben 
on estan malvivint alguns dels 
nostres veïns. A Travessera de 
Dalt, al carrer Esteve Terrades, al carrer Gomis, al Torrent de l'Olla, a 
la Travessera de Gràcia, als solars de Vallcarca... Sabem on són aquests 
veïns, i també sabem que les taules d'emergència social estan sobrepas-
sades pel nombre creixent de situacions que poden acabar qualsevol dia 
amb el mateix resultat que Tetuan.

Que boniques que queden les tertúlies d'aquesta setmana amb els 
nostrats WASP predicant la pastilleta de dolor per atacar consciències 
durant cinc minuts, ara que s'acosta Nadal i que la societat catalana es 
creu moralment superior a altres perquè recull molts diners en una ma-
rató televisiva. Mentrestant tots sabem on són els nostres Tetuan, i les 
xarxes de solidaritat encara són molt febles.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Meridiana Resisteix: 
600 dies 
 
El proper dia 7 de desembre farem el tall 
600, ara a Fabra i Puig, costat muntanya 
de la Meridiana. Les ‘autoritats’ no deixen 
tallar aquesta avinguda, amb argúcies pro-
peres al frau de llei.
Hi ha més de 60 col·lectius actius a 
Catalunya. Nosaltres seguirem, encara que 
sigui dur manifestar-nos cada dia: passem 
fred, ens mullem, suportem insults, però 
persistirem, no n'hi ha cap altra, però sen-
tint-nos molt sols; el que és fàcil és la revo-
lució des del sofà. Estem forts moralment i 
èticament, per continuar manifestant-nos 
honorablement, fins que s'aconsegueixin 
els objectius perseguits: amnistia i autode-
terminació; o directament aquesta última, 
i ja ens amnistiarem nosaltres.
Si la força la tenim el poble, crec que 
hem de passar dels polítics ‘dialogants’ 
/ acomodaticis / autonomistes. Tenim 
Puigdemont com a referent i la seva con-
frontació intel·ligent i pacífica; les bases 
hem d'establir l'estratègia, els líders seran 
els que reconeixem en aquell moment.
Persistirem, arribarem als 700, 800… dies 
pensant en el futur dels nostres néts, no 
al Netflix. I assumim que potser siguem el 
darrer Àlamo.

Amadeo Palliser

Conxa Garcia

L'’exposició ‘Ciència Fricció, Vida en-
tre espècies companyes’ al CCCB, 
mostrava que tota vida a la Terra 

és interdependent. Darwin no deia que 
qui sobrevivia era el més fort, sinó el 
més apte! L’evolució és una xarxa de col-
laboracions, mutacions, intercanvis, co-
evolució i simbiosis (con-viure). Es trac-
tava d’imaginar altres maneres de viure 
entre espècies companyes. Una peça 
clau en aquesta història és la figura de la 
Lynn Margulis (Boston 1938-2011), una 
biòloga evolutiva, catedràtica d'universi-
tat que va difondre la teoria endosimbi-

òtica, que explica l'origen de les cèl·lules 
eucariotes per la simbiosi entre dues cèl-
lules, de manera que una queda integra-
da dins d'una altra. Va obtenir llicencia-
tures en Arts Liberals, Biologia, Màster 
en Genètica i Zoologia. També va ser una 
gran professora i escriptora. Una cien-
tífica coratjosa i tenaç. Diversos autors 
la van definir com una encarnació mo-
derna del rebel científic, que és essenci-
al per al bon desenvolupament del co-
neixement de la ciència. Estaria bé, com 
deia el poema que li dedicà Assumpció 
Forcada a Científiques, que nosaltres 
avancéssim en la nostra evolució huma-
na deixant de banda interessos estèrils 
i col·laborant amb les espècies que ens 
acompanyen.•

Lynn Margulis

Deixem de banda 
interessos estèrils 
i col·laborem amb 
les altres espècies 

Ull de 
dona

Tots sabem on estan 
els nostres Tetuan, i les 
xarxes de solidaritat 
encara són molt febles
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Opinió convidada
Roger Gispert, fundador i membre dels Castellers de la Vila de Gràcia

Ah, però a Gràcia, 
tenim castellers?

E
l passat dimarts 23 de novembre va fer 25 anys del 
primer assaig dels castellers de la Vila de Gràcia, 
un dia que marca l'inici dels actes de celebració 
d'aquest 25è aniversari, que pròpiament serà al mes 
de maig quan farà vint-i-cinc anys de la presentació 

oficial de la colla. 
Aquell any 1996 unes joves gracienques i graciencs afi-

cionats als castells volíem passar de l'afició a l'acció i per 
tant fer-nos castellers i castelleres. Segurament l'opció fà-
cil hagués estat anar a alguna de les dues colles castelle-
res que hi havia en aquell moment al pla de Barcelona, tal 
i com se'ns va suggerir des de diferents àmbits, però a no-
saltres no només ens agradaven els castells, sinó que a mes 
ens sentíem part d'un territori i per això, i probablement 
amb una mica mes de rauxa que no pas de seny, vam deci-
dir crear els Castellers de la Vila de Gràcia.

Probablement ara ja no sentim la frase amb que he titu-
lat l'article, o en tot cas no amb tanta freqüència, però de 
ben segur que hi ha moltes coses de la colla i dels castells 
que hi ha per descobrir, i és que els castells no només és fer 
construccions humanes, van molt mes enllà i no em refe-
reixo només als valors del món casteller ( treball en equip, 
autosuperació, ...) pels quals els castells van ser declarats 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, em refereixo a com 
entenem i apliquem aquests valors al nostre territori.

Aquests darrers mesos hem estat veient els èxits espor-
tius del CE Europa i se n'ha parlat molt , que mes enllà 
d'aquests resultats, l'important és la base social i els valors 
que transmet el club, tot i aquesta importància segur que 
no hi ha cap aficionada que vulgui que el seu equip no tin-
gui bons resultats. 

Les comparacions de futbol i castells sempre son odio-
ses, però ens serveixen , de vegades, per fer entendre una 
mica com funciona el món casteller. I en aquest cas, ens 
serveix, per explicar que a Gràcia volem guanyar, que en-
tenem guanyar com autosuperar-nos, fer castells cada cop 
mes grans, millors i mes segurs. Aquest esperit és el que 
ens va portar a ser colla de nou (ara no ho som, però ho 
tornarem a ser), a quedar cinquens al concurs de castells o 
a omplir els assaigs després de la pandèmia.

Però igual que passa en el futbol gracienc, els castells 
no s'entenen sense la vessant social, sense la implicació 
amb el territori, sense crear xarxa. Per això els CVG , som 

guarnit a la plaça de la Vila per la Festa Major, som la cur-
sa dels 10 blaus amb l'ACIDH i Corre que t'agafo, som or-
ganitzadors de la diada de Sant Medir, som presents al 
Tradicionarius, i col.laboradors amb el CE Europa, som un 
punt de recollida cada divendres del Rebost Solidari, som 
seu de l'escola CircaVila, creadors i creadores de la beca 
Mike per la investigació de lesions mèdulars ... Així ente-
nem els castells i així entenem Gràcia, i per això ara fa 25 
anys calia una colla a Gràcia. Com deia l'Albert Musons, 
hi ha una manera gracienca de fer les coses, i sinó hi és, ja 
ens l'inventem.•

Segurament l'opció fàcil hagués 
estat anar a alguna de les dues 
colles castelleres que hi havia 
en aquell moment al pla de 
Barcelona, però a nosaltres 
no només ens agradaven els 
castells sinó que a més ens 
sentíem part d'un territori 

el 
bloc

Violència a pistes i camps 

Àlex Gutiérrez Pascual

Assistir a un partit o una competició 
en companyia d’un infant és una 
bona manera de corroborar com-

portaments i actituds violentes. Un ter-
mòmetre per comprovar que la tempe-
ratura ambiental passa d’estable a unes 
dècimes, de la febrícula a la febre alta. 

Vaig viure aquesta experiència en 
un partit d’hoquei patins entre la UE 
d’Horta i l’Hoquei Claret. Vam arri-
bar al pavelló quan encara no havia co-
mençat l’encontre entre equips sèniors 
i encara estava en joc el dels júniors. 
L’escena quan vam seure a la graderia 
feia respecte. Un assistent escridassa-
va l’àrbitre a cada decisió que prenia. 
L’infant va quedar sorprès, fins i tot 
se’m va atansar per por a que la situ-
ació pugés de to. Ni amb les mirades 
recriminadores d’alguns espectadors 
es donava per al·ludit. Per acabar-ho 
d’adobar, durant el partit entre els sèni-
ors, un jugador de l’Horta va amenaçar 
de mort un patinador del Claret. “Ja ho 
trobarem a fora”, li va etzibar mentre 
feia el gest de passar-se un dit pel coll. 
El jugador gracienc es va dirigir a la fa-
mília, que era a la graderia. La situació 
ens van quedar gravada.

Em vaig topar amb un cas similar al 
partit entre l’Europa i el Prat de futbol 
masculí. “Padilla, aviat en cadira de ro-
des”, li va dir un seguidor escapulat al 
migcampista ex del conjunt gracienc. 
Ho feia amb famílies i criatures molt a la 
vora, que observaven atentament el par-
tit al Nou Sardenya. Quin comentari.

Penso en aquells infants que van amb 
il·lusió als camps o a les pistes, sovint 
després de jugar un partit, per veu-
re com juguen els grans. Allà observen 
comportaments dins del rectangle de joc 
i tot el que passa a la graderia. I em pre-
ocupa com processaran aquestes situa-
cions marcades per l'agressivitat.•

F a temps que vivim un context de precari-
etat i explotació laboral que només ha fet 
que créixer durant la pandèmia. En ple 
confinament es va fer evident amb l'ar-
ribada de moltes consultes laborals a la 

Xarxa de Suport Mutu de Gràcia. Actualment, se-
guim patint dia a dia acomiadaments, temporali-
tat, contractes precaris, hores extres no remu-
nerades i atur. De la necessitat de donar resposta 
a tot això va néixer el març passat l'Assemblea 
Laboral de Gràcia - COS.

L'Assemblea Laboral ofereix assessorament 
col·lectiu i un espai d’acció sindical pel con-
junt de les treballadores, amb el suport de la 
Coordinadora Obrera Sindical, sindicat de classe 
dels Països Catalans. Així doncs, donem resposta 
als problemes, abusos o conflictes que patim tot 
sovint en l'àmbit laboral. No es tracta d'un ser-
vei, sinó que funciona ajudant-nos les unes a les 
altres i donant-nos suport, fent força entre totes.

Al contrari del que molts cops ens han fet pen-

sar, som més fortes quan estem organitzades al 
lloc de feina. El curs passat vam poder veure com 
una treballadora del sector del lleure que havia 
participat a una de les nostres reunions ober-
tes, va aconseguir que es respectessin les seves 
demandes pel simple fet de comunicar a la seva 
empresa que s’havia assessorat i que comptava 
amb el suport d’un sindicat. No esperis a que els 
abusos es facin insuportables, sindiquem-nos per 
defensar-nos a nosaltres mateixes i a les nostres 
companyes.

Les assemblees són obertes a tothom que vis-
qui o treballi al barri per tal que pugui plantejar 
la seva situació o els seus dubtes i implicar-se. Si 
voleu organitzar-vos al vostre lloc de treball per 
fer respectar els vostres drets o guanyar-ne de 
nous, si us voleu afiliar a un sindicat combatiu o 
crear una  secció  sindical,  ens  trobareu  tots  els  
dimarts  a  les  19:45  h  a  La  Barraqueta,  al  cor-
reu gracialaboral@gmail.com o a les nostres xar-
xes socials.•

Opinió

Suport mutu com a eina d'autodefensa laboral
Assemblea Laboral de Gràcia – COS

No es tracta d'un servei 
sinó que funciona ajudant-
nos les unes a les altres 
i donant-nos suport, 
fent força entre totes; en 
contra del que molts cops 
ens han fet pensar, som 
més fortes quan estem 
organitzades al lloc de feina

Castellers de la Vila de Gràcia
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Exposicions
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 influència 
clara de la literatura fantàstica i de cièn-
cia ficció, 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)

Del 6 de desembre al 20 de gener
Exposició SCRUM. David Rico presenta 
SCRUM, un treball fotogràfic que té com 
a protagonista l’equip de rugby del Club 
Natació Poblenou. El fotògraf va acom-
panyar aquest equip durant cinc me-
sos i aquesta mostra reflecteix moments 
íntims, únics i especials d’un equip de 
rugby, marcats per la pandèmia de la 
Covid-19. Divendres 10 de desembre, l'es-
pai inaugurarà l’exposició amb l’artista. 
Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al 
formulari del web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

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 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 fins 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 3 de desembre
Concert: Villa Capri.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

Concert d'òpera amb Romina Krieger, 
Maria Voronkova i Olga Kobekina. Cal re-
serva prèvia.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h 

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

Teatre: El Anticoach. Amb Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Sessió de jazz: Gustav Lundhren Quartet.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h 

Dissabte 4 de desembre
Concert: Juan Pablo Balcarzar presenta 
'Quiet'.
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 18.30h

Comèdia: Ouijaja. Humor en tiempos de 
guerra. Direcció: Raúl Huerga.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30h

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

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

Espectacle improvisació: Impro Horror 
Show. 
Teatreneu (Terol, 24), a les 22.30h

Diumenge 5 de desembre
Espectacle familiar: Peter Pan. Pocket 
Ballet. 
Teatreneu (Terol, 24), a les 17h 

Teatre: Casa. Creació: Cross Border. 
Dramatúrgia i direcció: Lucía Miranda.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h

Dilluns 6 de desembre
Monòleg en femení: Lunàticas. Maria 
Márquez i May Jané.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h

La Gràcia Swing Jam.
Swing Cats (Torrijos, 70), a les 22h

Dimecres 8 de desembre
Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20h

Dijous 9 de desembre
Xerrada: Els límits a l'etapa 0-3, quins i 

com posar-los d'una manera respectuosa. 
Xerrada a càrrec de l’Helena Izquierdo, 
directora i educadora Infantil de l'Escole-
ta dels Encants. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10.15h 

Pintem la façana de la Fontana. Projecte 
d'art urbà a les façanes dels Espais Joves 
de Barcelona. Amb l'artista Berni Puig.
Espai Jove La Fontana, a les 18h 

Concert: Donallop + Dj Celestí Oliver.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 10 de desembre
Taller de cuina vegada de Nadal. Als 
Divendres Zone.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h 

Teatre: La habitación de Verónica. A càr-
rec del grup Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Performance: Sol Picó (ballarina i core-
ògrafa) i Marco Mezquida (pianista). Cal 
inscripció prèvia.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
19h

Presentació del Pessebre de la Violeta, 
fet amb figures de Playmobil. A càrrec 
de Josep M. Contel, president del Taller 
d'Història de Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Cutre Fest a l'Heliogàbal: Chicos Raros + 
Primera Mort + Djs Escuse Mua.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21

Entitats

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

Dimecres 8 de desembre
Celebració Eucarística en motiu de la 
Festivitat de la Immaculada Concepció, 
patrona del Centre. Amb concert de la 
Coral Baluern i del cor infantil Cor9.
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 11h

Teatre i poesia: Els Pescadors de Nadal.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

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

Fins al 15 de desembre
Campanya de recollida de joguines.A 
càrrec de la Fundació Festa Major i el 
Rebost Solidari. 
Can Musons (Alzina, 7) 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Clausura de l'EH Sona 2021 amb Nøgen 
L'Euskal Herria Sona tanca l'edició 2021 al CAT amb el concert de la 
banda donostiarra Nøgen, que presentarà el seu segon treball discogràfic, 
Under Alt, on parlen de tot el que hi ha sota la nostra capa externa: Què 
sentim, realment? Qui som quan ens despullem? Què hi ha darrere dels 
nostres somnis, dels nostres valors i ideals? Aquest segon disc manté el 
caire de melancolia ple d’esperança i l’estil indie-folk del treball anterior, 
però el pop-rock més fort és el protagonista de les noves cançons.

Divendres 10 de desembre al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h

Recomanem

Cedida
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• El Cascanueves. Dj, 20.15.
• Encanto. Dj, 16.00. Dv, ds, dg, dl 

i dc, 16.00 i 18.25. Dj, 18.35. Dm, 
16.00 i 18.25.

• La casa Gucci. Dv, ds, dg, dl i dc, 
21.05. Dj, 21.05. Dm, 16.00. Dm, 
21.05. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.00. 
18.40.

• Macbeth (La Scala). Dm, 18.00.
• El amor en su lugar. 18.15, 20.15 

i 22.15.
• La familia perfecta. 16.00. 18.00 

i 21.55.
• Sis dies corrents. 16.15 i 20.15.
• El buen patrón. Dm, 19.15. Dv, ds, 

dg, dl, dc i dj, 19.15. 22.00.
• Eternals. Dv, ds, dg, dl i dc, 21.05.

• La hija. Dm, 21.45. La resta, 21.45.
• Madres paralelas. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 16.00.
• Pan de limón con semillas de 

amapola. Dv, ds, dg, dl i dc, 18.35.
• El lobo y el león. Dl, 16.15. Ds, dg, 

dm i dc, 16.30.
• Way Down. Ds, dg, dl, dm i dc, 

21.50. Dv i dj, 16.10 i 21.50.
• Cazafantasmas: Más allá. 16.05, 

18.45 i 21.25.
• Clifford: el gran perro rojo. 15.50, 

17.50  i 19.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Espíritu sagrado. Dl, dm i dc, 

16.00.
• Sis dies corrents. Dv, 16.00, 20.00 

i 22.00. Ds i dl, 20.00 i 22.00. Dg 
i dm, 18.00 i 20.00. Dc, 20.00. Dj, 
16.00, 18.00 i 22.00.

• Pan de limón con semillas de 
amapola. Dv, ds, dl i dc, 17.45.

• Nido de víboras. Dv, 16.00 i 20.00. 
Dv, 18.00 i 22.00. Ds, dg, dl, dm i dc, 
20.00. Ds i dl, 18.00 i 22.00. Dg, dm 
i dj, 22.00. Dc, 18.00. Dj, 17.00.

• Libertad. Dv, 17.00. Dg, 22.00. Dl 
i dm, 18.00 i 22.00. Dc, 18.00. Dj, 
19.00.

• El sueño de Sigena. Dl, 20.00.
• Mía y Moi. Dc, 20.00.
• Coque Malla - Irrepetible. Dj, 

21.00.
• Breath. Dj, 20.00.
• Ratolins i guineus. Ds, dl, dm i 

dc, 16.00. 
• La fada de les estacions. Ds, dg, 

dl, dm i dc, 16.00.
• Spartacus (ballet). Dg, 16.00.
• Macbeth (òpera). Dm, 18.00.
• Turandot (òpera). Dj, 16.00.
• Donem la paraula. Dj, 19.30.
• Dart Festival. Dv, 19.00 i 21.00. Ds, 

17.00, 19.00 i 21.00. Dg, 16.00, 18.00 
i 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• La casa Gucci. Dv i dj, 11.30, 16.00, 

19.00 i 22. La resta, 16, 19 i 22.
• Cazafantasmas: más allá. Dg i 

dc, 17.45, 20.10 i 22.15. Ds, dl i dm, 
11.30, 17.45 20.10 i 22.15. Dv i dj, 
17.55, 20.15 i 22.15.

• Encanto. 22.30.
• Tengamos la fiesta en paz. Dv i 

dj, 16. La resta, 11.30 i 16.
• Madres paralelas. 20.10.
• El amor en su lugar. 11.30, 16, 

18.10, 20.05 i 22.30.
• Matrix. 22.00.
• La Crónica Francesa del Liberty. 

18 i 20.10.
• Un espíritu burlón. Dv, 16.
• Eiffel. Dv, 16.
• Fue la mano de Dios. Dv, ds, dl, 

dm, dc i dj, 11.30.
• Tosca Alla Scala. Dg i dc, 11.30.
• El almuerzo desnudo. Dj, 11.30.
• D'Artacán y los tres mosqueper-

ros. Ds, dl i dc, 16.
• Encanto. Ds, dg, dl, dm i dc, 16 i 

18. Dv i dj, 18.
• Ratolins i guineus. Dg i dm, 16.
• La fada de les estacions. 11.30.
• Mironins. 12.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Sis dies corrents. 16.00 i 20.35.
• El último duelo. 17.45.
• Fue la mano de Dios. 18.30, 22.20.
• Museo Hermitage: el poder del 

arte. 16.00.
• El buen patrón. Ds, dg, dl, dm i 

dc, 17.50 i 19.30. Dv, 17.50 i 19.45.
• Última noche en el Soho. 20.10 i 

22.30. dj, 22.30.
• Spencer. Ds, dg, dl, dm i dc, 17.15. 

Dv i dj, 17.30.
• Eternals. D21.50. Dv i dj, 22.05.
• El poder del perro. 16.00.
• Petite maman. 16. Dv, 16 i 21. Ds, 

dg, dl, dm i dc, 21.00. dj, 16.

El Festival de Literatura 
Italiana arrenca al 
gener amb una prèvia 
de la programació
 

Els organitzadors escalfen motors de la primera edició, 
prevista per a l'octubre, amb tallers i laboratoris a Le Nuvole

L'Heliogàbal 
organitza dos dies 
de concerts per 
al Gutter Fest

La Vella Dixieland, 
convidat estrella 
del cartell de 
jazz del Centre

Des de divendres 10 de desem-
bre i fins al 29 de gener, l'He-
liogàbal acollirà l'exposició 
de Cristina Daura i Roberta 
Vázquez, obrint així el car-
tell del Cutre Fest, un dia de 
concerts destinat a recaptar 
fons pel Gutter Fest, un esde-
veniment dedicat a l'autoedi-
ció gràfica i musical que es fa 
a Barcelona des de l'any 2012. 
Enguany el Cutre Fest s'allarga 
a dos dies i tindrà lloc a l'emble-
màtic bar de Ramón y Cajal.
Els primers concerts els pro-
tagonitzaran Chicos Raros, 
Primera Mort i les punxadiscos 
Excuse Mua el proper divendres 
10 de desembre a les 21h. I dis-
sabte 11, el cartell el conformen 
Domingo Perdón, Sencillos y 
Elegantes i DJ Ferrari, també a 
partir de les 21h. 

La programació de jazz 
d'aquest mes de desembre 
s'amplia al Centre amb 
dues propostes: la jam 
session dedicada a temes 
nadalens ('Més Nadal, 
més Swing), dijous 9 a les 
20h; i un concert especial 
a càrrec de l'emblemàtica 
banda de jazz clàssic 
La Vella Dixieland, que 
presentaran el seu treball 
'1917 Acústic' dissabte 11 
de desembre a les 19h.

Breus

S.M.

Foto: Cedida

10a Mostra de Cinema Italià als Verdi. 
El multisales gracienc recupera el 
format presencial del cicle que dedica 
des de fa una dècada al cinema fet a 
Itàlia, després de l'edició exclusivament 
virtual de l'any passat a causa de la 
pandèmia. Així, del 10 al 15 de desembre, 
els Verdi oferiran una selecció dels films 
italians que han estat presents a festivals 
internacionals durant el 2021. Obre la 
mostra 'Ariaferma', de Leonardo Di 
Costanzo, amb l'assistència del director. 

Silvia Manzanera

E l Festival de Literatura 
Italiana de Barcelona, que 
celebrarà la primera edi-
ció del 30 de setembre al  
2 d'octubre de 2022 a dife-

rents espais del districte, comen-
çarà a rodar a principis d'any amb 
diverses activitats que tindran 
lloc a la llibreria Le Nuvole, àni-
ma impulsora de la iniciativa.

El certamen, que compta amb 
la complicitat d'institucions i en-
titats amb la intenció de donar 
una projecció més gran al festival, 
com ara l'Institut de Cultura de 
Barcelona, l'IED Istituto Europeo 
di Design i l'Institut Italià de 
Cultura de Barcelona, està ara en 
fase de recerca de finançament. 
Els organitzadors confirmen la 
"bona resposta" dels escriptors, 
alguns dels quals ja han confir-
mat la seva presència al festival. 

Més enllà de la celebració ofi-
cial a la propera tardor amb el 
gruix dels continguts ja definits, 
el festival proposa diverses acti-
vitats entorn la literatura italia-
na, tant prèvies com posteriors, 
seguint la línia de programació 
Off. En aquest sentit, la primera 
proposta -programada pel 28 de 
gener- serà un taller intensiu de 
dues hores a càrrec de l'escriptor 
de Gènova Marco Cubeddu, autor 
de Un uomo in fiamme (Giunti). 

Primer tindrà lloc  la presentació 
del llibre i després una formació  
sota el títol "És fàcil publicar un 
llibre (si saps com fer-ho).   

Del 4 al 6 de febrer, la compa-
nyia Maniaci d'Amora (Premi a la 
millor companyia italiana el 2018 
i Premi de la Crítica el 2019), im-
partirà un laboratori teatral, tam-
bé a la llibreria de Sant Lluís. 

Aquest primer avançament del 
FLIB el primer trimestre de l'any 
es completa amb el taller d'es-
criptura autobiogràfica i storyte-
lling, 'Pazzi in un modo preciso', 
a càrrec de Luciana Maniaci, psi-
coterapeuta i professora a l'Esco-
la Holden de Turin. Serà el diven-
dres 18 de febrer.

Totes aquelles persones inte-
ressades a participar en alguna 
de les activitats del festival (que 
tenen un descompte de Nadal per 
la inscripció abans del 31 de de-
sembre) poden demanar més in-
formació al correu electrònic de 
la llibreria Le Nuvole (libreriale-
nuvole@gmail.com).• 

Una formació amb 
l'escriptor Marco 
Cubeddu obre el 
cartell avançat 
del certamen

El festival ja té imatge gràfica oficial. Foto: Cedida
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'La hija', maternitats tòxiques

Joan Millaret Valls

Després de passar per la Secció Oficial del Festival 
Internacional de Cinema de Sant Sebastià, enca-
ra que fora de concurs, ha arribat als cinemes La 

hija’ de Manuel Martín Cuenca. El director de Caníbal 
(2013) o El autor (2017) no abandona tampoc a La hija 
la seva exploració del costat pervers i maligne de les 
persones respectables. Aquest film està protagonitzat 
per un matrimoni, Javier (Javier Gutiérrez) i Adela ( 
Patricia López Arnaiz), que pacten amb Irene (Irene 
Virgüez Filippidis), una noia embarassada d’un centre 
d’internament per a joves tutelats, tenir-la custodia-

da a casa seva, simulant 
que s’ha escapat del 
centre per tal de que-
dar-se després el seu 
fill, ja que la parella no 
pot engendrar-los de 
forma natural. 

Tot i partir d’una 
trama força inversem-
blant, la realització de 
Martín Cuenca apor-

ta la seva singularitat a través de la fermesa dels seus 
enquadraments, la habitual depuració formal, el seu 
ritme temperat, el format de pel·lícula de cambra o el 
tractament el·líptic de la narració. Però la contenció 
de la realització es desborda en el seu terç final amb 
un bestial i salvatge tour de force portant la intriga i 
la violència al límit. Aquests film destaca també pel 
protagonisme que s’atorga al paisatge, motiu visual 
característic del terror associat al de la casa apartada, 
aquí una llar familiar amb ominosos secrets rere la 
porta enmig d’una serralada.•

crítica de 
cinema

La contenció de 
la realització es 
desborda en el 
seu terç final

S. M.

L 'espai Mosaik reunirà del 17 
al 19 de desembre una dese-
na d'artistes i artesans a la 
Mostra d'Art i Artesania, 
una proposta que tradicio-

nalment feia el Centre Cos al nú-
mero 77 de Gran de Gràcia (casa 
Francesc Cama), seu que ha here-
tat Mosaik amb la intenció d'am-
pliar l'activitat cultural. 

El Centre Cos va organitzar 
fins a 10 edicions anuals d'aques-
ta mostra, i també va acollir en-
tre altres activitats, l'exposició 
en memòria de la fotogràfa gra-
cienca Nuri Parellada. El passat 
mes de juliol, i ja rebatejat com a 
Espai Mosaik, va tenir lloc l'expo-
sició d'art climàtic Penjant d'un 
Fil, coorganitzada amb el pintor 
Dídac Ferrer i Pulmons de Barri. 
L'objectiu del projecte, segons va 
explicar el propi artista, "és moure 
consciència sobre la crisi climàti-
ca a partir de formació científica, 
però fent arribar aquesta informa-
ció científica d'una manera emo-

cional i  fàcilment comprensible a 
qualsevol persona". Precisament, 
Dídac Ferrer també hi serà pre-
sent a la Mostra d'enguany amb 
les seves aquarel·les. Altres artis-
tes locals que hi participaran se-
ran Janet Stein i els seus barrets i 
complements; Roig al Bosc amb la 
seva pintura de gran i petit format; 
així com l'editorial Yekibud amb 
els seus llibres il·lustrats. 

Mosaik manté la mostra 
d'art que feia el centre Cos  
L'espai cultural de Gran de Gràcia 77, hereu de l'entitat anterior, 
reunirà del 17 al 19 de desembre una desena d'artistes i artesans

Una edició anterior de la mostra. Cedida

La resta de participants -proce-
dents d'altres barris de la ciutat- 
són Carlota Sampietro (Horta), 
que mostrarà la seva ceràmica na-
turalista; Pia Wortham de Ciutat 
Vella amb els seus llibres d'artis-
ta i il·lustracions; Tucho Bergeret 
de Sant Antoni i els seus vaixells 
construits només amb fusta i ma-
terial reciclat; Chantal Ferracci de 
Pedralbes, amb la seva obra inspi-
rada en la natura i la geometria; o 
Musa Bamba, la creadora d'aquesta 
marca va néixer a Brasil i després 
de viure uns anys a Barcelona, ara 
té ubicat el taller a Altafulla on crea 
roba i bosses. I per últim, la casa 
francesa Biomorvan portarà la seva 
gama de silici orgànic marí.•

La primera 
exposició del nou 
espai, inaugurat al 
juliol, es va centrar 
en el canvi climàtic
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