
Josep Maria Abarca 
(CN Catalunya): 
"Volem tenir més 
opcions per als clubs 
davant els grans 
fons d'inversió"
  
"No calia allargar l'agonia de la 
gestió de Can Toda fins al 2024" P8

Pep Gimeno 
'Botifarra', El Pony 
Pisador i Electrogralla, 
primers noms del 
35è Tradicionàrius
  
El duet Caamaño&Ameixeiras i 
el trio La Gravetat de Coulomb 
obren el festival el 14 de gener P14

Veïns de Còrsega 
476 tomben la 
demanda judicial 
per instal·lar un club 
cannàbic a la finca 
 
L'associació Sagrada Semilla, que 
va fer obres als baixos el 2019, 
tenia llicència de l'Ajuntament P6

El centre cívic del Coll, que va 
ser seu de l'editorial Bruguera, 
es reforma per celebrar 30 anys
L'Ajuntament ja fa obres per ampliar la sala d'actes i arrenca el pla de cales per 
diagnosticar l'estat de l'espai que acull també el casal de joves i Ràdio Gràcia 

El centre cívic El Coll-La Bruguera, amb l'inefable Carpanta a la façana, punt de trobada del barri des de fa 30 anys. Foto: Cedida

Albert Balanzà

No es reforma cada dia un centre cívic a Barcelona 
i menys quan les èpoques de les grans lluites per 
reivindicar aquests equipaments de barri ja han 
passat. Però no per això deixa de ser rellevant que 
el centre cívic del Coll, que va ser el quart i últim 

espai que l'editorial Bruguera va tenir al nord del distric-
te de Gràcia, ja es trobi immers en un pla de reforma inte-
gral que el portarà a celebrar amb una cara renovada els 
30 anys d'existència l'any 2022. Aquesta setmana s'ha ofici-
alitzat l'aprovació del pla de cales que permetrà diagnosti-
car l'estat estructural de l'espai, que acull també el casal de 
joves (des de 1987) i Ràdio Gràcia (des de 1990), però de fet 
els paletes ja fa dies que treballen en l'ampliació de la sala 
d'actes amb l'enderroc d'envans i amb el primer objectiu 
de completar aquesta obra específica com una primera fase 
al gener. Humitats, pintura i accessibilitat seran alguns dels 
elements segurs de la resta de la reforma. Pàgina 4
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2 Política

Albert Balanzà

N o sol passar que hi hagi 
un relleu de conseller a 
Gràcia i hi hagi elogis de 
tot l'arc ideològic fins i 
tot dels que estan més 

als antípodes, però això ha suc-
ceït amb l'adéu del portaveu de 
Ciutadans, Jordi Bea. El seu suc-
cessor, Arturo Carrasco (Gràcia, 
1997), coordinador fins ara del 
partit a Gràcia, explica en aquesta 
entrevista com serà la nova etapa.

Com reps la notícia del relleu i com 
fas el pas a acceptar el seu lloc?
Vaig tenir la sensació que perdí-
em un conseller molt respectat 
al districte i que ha buscat cercar 
solucions per a tots els veïns més 
enllà de les ideologies. Ho agafo 
amb il·lusió. Milito a C's des dels 
18 anys i seguirem la mateixa lí-
nia del Jordi.

Travessera de Dalt i Vallcarca han 
estat marca Ciutadans a Gràcia. 
Cap a on us obrireu més?
Treballarem per tots els barris, 
no només per aquests dos temes, i 
aquest serà el to dels propers me-
sos. Personalment crec que tam-
bé el canvi és una oportunitat per 
treballar en propostes per al jo-
vent, per la situació sociolaboral 
que estan patint, hem d'escoltar 
i trobar solucions perquè puguin 
viure en el seu estil de vida. I en 

Arturo Carrasco (C's): 
"No es valora prou el 
paper que fem allà on 
tenim presència"
El nou portaveu del grup taronja a Gràcia anuncia que deixarà 
de ser coordinador del partit per centrar-se en el districte

Al consell de barri de Vallcarca es 
va veure clar: als barris de munta-
nya no poden caminar vint minuts 
amunt perquè no tenen aparca-
ment. Fins i tot el regidor vacilava 
als veïns... Estem a favor d'una mo-
bilitat verda però no fent la guerra 
al cotxe.

Mirem endins del partit. Com es-
teu? Deixaràs de ser coordinador?
L'agrupació de Gràcia és una 
de les més consolidades de 
Barcelona i mirant cap a les elec-
cions municipals de 2023. I sí, ara 
mateix procedirem els mecanis-
mes per elegir un nou coordina-
dor. Els estatuts no permeten os-
tentar els dos llocs alhora.

Ja esteu en precampanya?
Sí, perquè precampanya és sempre. 
En tot cas per seguir defensant el 
nostre projecte.

A Gràcia dos terços del vot és inde-
pendentista. Us hi trobeu bé o una 
mica en territori comanxe?
Hi estem bé. Més enllà de la ideolo-
gia de cada veí busquem l'objectiu 
comú del benestar dels veïns.

Acabem a Canet. Per què C's és més 
conegut per les polèmiques lingü-
ístiques que en altres temes?
No es valora prou el paper que fem 
on tenim presència. A Canet defen-
sem que es compleixi la llei, i estem 
en una voràgine on els polítics de-
cideixen quina llei es compleix.

Arturo Carrasco (C's), moments després de l'entrevista. Foto: A.B.

Breus

Els actes d'honor 
a Jesús Moncada, 
amb l'alcalde de 
Mequinensa 

L'alcalde de Mequinensa, 
el socialista Antonio 
Sanjuán, presideix aquest 
divendres la col·locació de 
la placa en homenatge a 
Jesús Moncada al Torrent 
de l'Olla 157 (foto), a 
la casa on va néixer, 
acompanyat del regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, i de 
la germana de l'escriptor, 
Rosa Maria Moncada. 
Moncada té una placa a 
Mequinensa al solar on 
hi havia la casa natal i un 
memorial al mirador de 
Riba-Roja sobre l'Ebre. 
La placa a Gràcia s'ha 
reivindicat almenys des de 
l'any 2013. L'acte es farà a 
les 13h i ha anat precedit 
de dues xerrades a les 
biblioteques.

El PP de Gràcia 
fa junta amb el 
vicesecretari 
Óscar Ramírez
La junta del Partit Popular 
de Gràcia s'ha reunit abans 
de festes aquest dilluns 
amb motiu de la visita 
del regidor de Barcelona 
i vicesecretari de Política 
Municipal del partit a 
Catalunya Óscar Ramírez. 
Els populars, presidits 
localment per l'exconseller 
Miguel Raposo, no 
tenen aquest mandat 
representació al Districte.

Cedida

ERC aplega les 
entitats per 
definir el pacte 
cultural de ciutat 
L'exconseller i pres polític Raül Romeva 
visita Gràcia dimarts per tractar 
temes de consum responsable va defensar la "singularitat" que 

hi ha en alguns districtes com els 
annexionats a Barcelona ara fa 100 
anys. Dimarts que ve també hi hau-
rà activitat d'ERC amb visita de di-

A.B.

L'agrupació d'Esquerra de 
Gràcia ha deixat per a pas-
sat festes la jornada munici-
palista que va anunciar en el 
seu congrés local el 30 de no-

vembre però està en mode quasi de 
precampanya no perquè ho insinuï 
en l'últim ple el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, sinó perquè l'agenda 
pública dels republicans comen-
ça a anar atapeïda: aquesta setma-
na la regidora a Barcelona Gemma 
Sendra s'ha reunit amb una dese-
na d'entitats a Casa València per 
definir el Pacte Cultural a debat a 
l'Ajuntament. A la reunió, a la qual 
hi van assistir des de l'Heliogàbal 
a Gràcia Territori Sonor, des del 
Casal Corpus al CAT, des de l'Or-
feó al Club Excursionista, Sendra 

rigents de nivell com Romeva en 
una ruta que inclourà parades al 
Coll, Vallcarca i Vila de Gràcia vi-
sitant el Punt Verd i empreses de 
consum responsable.

La regidora Gemma Sendra, a la reunió a Casa València. Foto: Cedida

general hem de tenir una escolta 
activa cap als veïns, perquè al go-
vern del Districte justament li fal-
ta això, escolta activa.

Un dels principals temes al distric-
te és el canvi del PGM, l'habitatge 
social... Quin encaix li veieu?
És un gran exemple d'aquesta 
manca d'escolta. L'ocupació il-
legal, l'infrahabitatge, el barra-
quisme és un problema molt greu 
per la gent que hi és i pels propie-
taris i ens trobem amb un govern 
de ciutat que no troba solucions. 
Ni fa els habitatges promesos ni 
soluciona les dificultats socials 
d'aquesta gent ni actua amb se-
veritat contra les màfies. 

També heu incidit en comerç o bars 
i restaurants. Com veieu les quei-
xes dels comerciants?
L'hosteleria és un dels sectors que 
més ha patit la crisi derivada de 
la pandèmia i ens trobem que el 
Districte prens decisions macro 
quan cada zones de comerç té situ-
acions particulars. Només surten 
beneficiats uns pocs.

La mobilitat és un altre gran tema: 
pacificació de grans eixos, extensió 
de superilles, reducció de carrils, 
àrea verda... No compartiu tampoc 
això amb el Districte?
No és el nostre model més enllà 
que es potenciï el transport públic. 
Tornem al model de ciutat imposat. 
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El centre cívic del Coll, 
antiga seu de l'editorial 
Bruguera, es reforma 
per celebrar 30 anys
Arrenca l'ampliació de la sala d'actes i les cales per diagnosticar 
l'estat de l'espai que acull també el casal de joves i Ràdio Gràcia

Albert Balanzà

E l centre cívic del Coll, am-
pliat des de fa uns anys no-
minalment com a El Coll-
La Bruguera per recordar 
que va ser una de les seus 

històriques de la històrica edito-
rial, ha arrencat aquesta setma-
na un ambiciós pla de reforma in-
tegral que s'executarà coincidint 
amb els 30 anys de l'equipament, 
on també hi conviuen encara amb 
algun any més sobre les espatlles 
el casal de joves (des de 1987) i 
Ràdio Gràcia (des de 1990).

Dilluns es va publicar l'aprova-
ció del pla de cales que servirà per 
diagnosticar l'estat de tot l'edi-
fici i dijous, segons ha explicat el 

Usuaris del centre cívic El Coll-La Bruguera, aquesta setmana a la porta de l'equipament . Foto: A.G. P.

director de l'equipament, Xavier 
Franch, ja s'hi faran els primers 
treballs preliminars a la reforma, 
pressupostats en 60.265 euros. De 
tota manera, ja fa dies que els pale-
tes remenen dins de l'equipament 
amb l'enderroc d'envans a la sala 
d'actes per ampliar-la i amb l'ob-
jectiu que aquest àmbit de l'edifici 
estigui a punt ja al gener per acollir 
actes i òrgans de participació d'una 
manera més còmode que fins ara.

El centre cívic del Coll-La Bru-
guera és un equipament fill d'una 
anterior dinàmica municipal, amb 
menys requisits d'accessibilitat i 
assentat en un barri on les vetes 
d'aigua generen humitats cons-
tants. Franch, en aquest sentit, ha 
subratllat que "el barri necessi-
ta un centre cívic digne", i alhora 
ha remarcat la bona predisposició 
del Districte i de l'equip construc-
tor en les consultes que s'han fet 
en l'últim any abans de l'arrenca-
da. "No volem posar dates a la re-
forma però seria un regal preciós 
d'aniversari", ha afegit.

Els gestors de l'equipament han 
demanat millores en l'espai expo-
sitiu i es donen per segures actua-
cions contra humitats i repintada 
exterior i interior, però el que no 
canvia són els grans usos del cen-
tre cívic, que pivoten entre aquest 
servei principal, el casal de joves i 
Ràdio Gràcia. "Tècnicament estem 
perfectes", apunta el director de 
l'emissora, Carles Salat, després de 
problemes d'antena anteriors.

Breus

Veïns de MDSalut 
veuen insuficient 
la pacificació que 
preveu el Districte

Veïns de Mare de Déu de 
la Salut han mostrat enuig 
aquest dimarts al Districte 
en la tercera reunió sobre 
la pacificació del carrer, 
després de l'estudi de 
pas de vehicles fet al 
juny. El Districte preveu 
una proposta similar a 
la de Milà i Fontanals 
amb coixins berlinesos 
i encreuaments elevats i 
els veïns s'emmirallen en 
el model de llambordins 
i plataforma del carrer 
Septimània, al Farró. 

Cedida

Compra municipal 
de locals a Verdi i 
Sant Salvador per 
l'Amunt Persianes 

Els baixos de Sant Salvador 
85 i Verdi 166 (antiga 
clínica del dolor) són els 
dos dels 50 locals que 
l'Ajuntament ha comprat 
per al programa Amunt 
Persianes per implantar 
projectes econòmics i de 
dinamització cultural o 
social. La idea a Gràcia es 
va anomenar Social Street 
durant el mandat Fandos. 

Societat

Cedida

Rambla de Prat i a Travessera de 
Gràcia amb carrer Gran on es gua-
nyarà més vorera.

L'espai que s'ha arranjat primer 
és Rambla de Prat amb Gran, ban-
da mar, on hi havia tres bústies de 
recollida pneumàtica i el Districte 
ha decidit ampliar l'espai de pas 
però també està a punt de col·locar 
nous bancs i un aparcament de bi-
cicletes. Aquest, de fet, és el ma-
teix estil que hi ha i que hi haurà 
amb alguns retocs, a Travessera de 
Gràcia amb Gran, on encara hi ha 
els tres contenidors que van subs-

Vorera al lloc de la recollida pneumàtica mòbil
El Districte culmina l'eliminació dels punts de recollida selectiva que va treure al maig fent espai al vianant

A. B.

S i al maig passat ja van pas-
sar a la història les boques 
de recollida pneumàtica 
mòbil del carrer Gran amb 
la serradura dels disposi-

tius a ras de terra i l'arranjament de 
la vorera en els múltiples punts on 
hi havia el servei entre Travessera 
de Gràcia i Carolines, aquests dies 
s'estan enllestint l'adéu definitiu 
del sistema amb la reorganitza-
ció d'espais encara provisionals a 

tituir la recollida pneumàtica i ara 
s'adequarà la vorera mantenint els 
contenidors i reordenant els es-
pais de bancs i bicicletes.

La recollida pneumàtica mòbil 
es va decidir eliminar el desembre 
de 2020 per obsolet i desconnectat 
del sistema connectat que funcio-
na en el tram superior del carrer 
Gran cap a la central de residus de 
Lesseps. L'alternativa a un siste-
ma revolucionari estrenat el 1998 
va ser el retorn als contenidors 
clàssics, que feia adues dècades 
que no es veien al carrer Gran.La nova vorera on hi havia la recollida pneumàtica, quasi enllestida. Foto: A.B.

Hereus de l'últim edifici activat 
per l'editorial. El centre cívic 
és el quart i últim espai que 
Bruguera va fer servir al barri 
del Coll fins que a finals dels 
70 tota la producció, excepte la 
redacció, va marxar a Parets. 
L'editorial va néixer com a tal 
al carrer Móra d'Ebre 141 i es 
va anar ampliant a finques de la 
mateixa illa de cases i al davant 
cap als carrers Duran i Borrell i 
Aldea. Hi havia fins i tot pistes 
de bàsquet per als treballadors.
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6 Societat
Veïns de Còrsega 476 
tomben la demanda 
judicial per instal·lar un 
club cannàbic a la finca 
L'associació Sagrada Semilla, que va fer unes obres als baixos 
fa dos anys amb polèmica, tenia llicència de l'Ajuntament

Albert Balanzà

La pugna entre la comunitat 
de veïns de Còrsega 476 i l'as-
sociació Sagrada Semilla per 
la instal·lació d'un club de fu-
madors de cànnabis als bai-

xos de la finca, fet que va generar 
una forta polèmica ara fa dos anys 
quan es van iniciar les obres de re-
conversió del local (vegeu número 
773), abans una agència de viatges, 
s'ha acabat a favor dels veïns. 

El jutjat de primera instància 
número 20 de Barcelona ha deses-
timat, sense que la part deman-
dant hi hagi posat recurs, la de-
núncia de l'associació Dardanelos 
en tant que propietària del local 
davant l'impediment d'instal·lar 
un tub d'extracció de fums al ter-
rat i el canvi d'estatuts per impe-
dir que a la finca s'exercís aquest 
tipus de negoci. 

El local on s'hi van fer obres per al club de fumadors de cànabis, al carrer Còrsega 476. Foto: A.B.

Els fets es remunten a la tar-
dor de 2019 després que els veïns 
descobrissin que sota el nom de 
Sagrada Família que sortia al co-
municat d'obres als baixos de la 
finca s'hi amagava en realitat l'en-
titat Sagrada Semilla i van folrar 
de pancartes els balcons com a mè-
tode de denúncia. Els responsables 
nous del local havien intentat ac-
cedir a la finca amb subterfugis i 
informació poc clara, tal com va 
explicar en aquell moment el por-
taveu dels veïns, Paco González.

Ara la sentència, a partir de la 
demanda de Dardanelos/Sagrada 
Semilla per impugnar una acta de 
la comunitat per suposades irre-
gularitats i permetre la instal·lació 
del tub extractor, argumenta que 
els demandants no van informar 
la comunitat "ni la forma ni com" 
es faria l'obra i que la comunitat 
va aportar un informe pericial so-
bre les patologies estructurals de 
l'edifici que podrien agreujar-se 
per l'efecte de tensors que subjec-
tarien la xemeneia nova. 

Altres arguments de la sentèn-
cia tomben la denúncia dels impul-
sors del club de cànnabis segons la 
qual se'ls hauria impedit l'accés al 
terrat amb un candau i que a la re-
unió per canviar els estatuts per 
impedir l'activitat d'un club de fu-
madors de cànnabis només es va 
privar del dret a vot als afectats 
però que impugnar aquesta irre-
gularitat ha caducat. 

A.B.

Un any després de l'arren-
cada de la vacunació en 
primeres dosis per eradi-
car el coronavirus, la va-
cunació completa -amb 

dues dosis- a Gràcia supera amb 
escreix el 80% a partir dels 12 anys 
i fins als més grans de 75 anys. 
Aquesta és la conclusió principal 
que l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona ha aportat aquest di-

lluns amb dades a 30 de novembre 
en el consell de salut del districte.

La gerent de l'ASPB, Carme 
Borrell, ha presentat aquestes da-
des per barris i per àrees de salut 
(al districte n'hi ha cinc: Joanic, 
Lesseps, Vila de Gràcia, Vallcarca 
i Salut), i la primera conclusió glo-
bal és que el barri de la Salut va al 
capdavant de l'aplicació de dosis 
amb un 84% en homes i un 85% 
en dones. Tots els altres barris de 
Gràcia superen en tot cas el 80% 

de pauta completa en homes i do-
nes a partir de 12 anys. Per àrees 
de salut també, valgui la redun-
dància, és l'àrea bàsica del barri 
de la Salut la que s'enfila fins al 
90% en primera dosi i es queda al 
84% de mitjana en pauta comple-
ta. Les dades no inclouen terce-
res dosis, que al barri tenen com 
a punt de cues molt visible l'espai 
de Casa Seat. D'altra banda, la situ-
ació de positius nous no és compa-
rable a les primeres onades de la 

Cues per vacunar-se a Casa Seat, aquesta setmana. Foto: S.A.

Covid però hi ha hagut residènci-
es, com DomusVi Regina, del car-
rer Mare de Déu del Coll, que han 
suspès set dies -entre dijous passat 
i aquest dimecres- per dos positius 
que van obligar a aplicar la cate-

goria de centre vermell. "Després 
de totes les proves realitzades, la 
situació al centre torna a ser ver-
da; tothom és negatiu i no hi ha 
brot", han apuntat en una nota als 
familiars.

La vacunació a Gràcia supera el 
80% a partir de 12 anys però hi ha 
residències de codi vermell puntual
El barri de la Salut, al capdavant amb un 85% de pauta completa

Àlex Gutiérrez Pascual

Quan Mobles San Ramos abaixi definitivament la 
persiana, deixarà enrere gairebé sis dècades d'ac-
tivitat. Serà en un acte de comiat previst pel 30 

de desembre, en què el local de l'avinguda Vallcarca 
60, a la cantonada amb Baixada de la Glòria, acollirà 
una mostra d'il·lustracions de Josep Callejón, del Grup 
d'Estudis del Coll-Vallcarca. Aquest adeu particular a la 
clientela ha estat idea de María Ángeles Ramos, que ha 
regentat el negoci des del 2003, després que el seu pare 
i la seva mare, es jubilessin. 

L'últim intent per continuar, amb el canvi de nom 
comercial a San Ramos Descans i l'obertura de la boti-
ga en línia no ha estat suficient. Problemes de salut han 
obligat María Ángeles a aturar l'activitat. "Em prenc un 

descans", comenta. Hi va 
entrar a treballar amb 
la família el 1994 però el 
contacte amb l'establi-
ment va començar a la 
infantesa. "De ben peti-
ta, els dissabtes ja anava 
amb el pare", recorda. 

Convençuda de la for-
ça de l'associacionisme, 
Ramos també ha dedicat 
aquest temps a presidir 
durant vuit anys l'enti-
tat de comerciants, i a 

ajudar a impulsar A Gràcia Ho Trobes. "Ha unit tots els 
barris", destaca d'aquesta darrera iniciativa. En la deci-
sió del tancament han influït també el sotrac de la pan-
dèmia i sobretot la competència dels mobles de baix 
cost. Abans d'abaixar la persiana reflexiona sobre la 
importància de la posada en marxa de la Rambla Verda 
per dinamitzar comercialment el barri i llança aquest 
missatge a l'administració: "Que cuidin Vallcarca".

Mobles San Ramos 
s'acomiada després 
de 57 anys a Vallcarca 
La botiga de decoració i descans 
organitza el dia 30 un acte 
amb la clientela i una mostra 
d'il·lustracions de Josep Callejón

À.G.P.

María Ángeles 
reivindica la 
Rambla Verda 
per dinamitzar 
comercialment 
el barri

El jutjat diu que 
els impulsors 
del club no van 
explicar si l'obra 
afectaria l'edifici
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Josep Maria Abarca: 
"Volem més opcions 
per als clubs davant els 
grans fons d'inversió"
"La solució més oportuna era no allargar l'agonia fins al 
2024", afirma el vicepresident primer del CN Catalunya

Àlex Gutiérrez Pascual

El vicepresident primer del 
CN Catalunya, Josep Maria 
Abarca (Barcelona, 1974), 
confia que el club redreci la 
situació econòmica un cop 

negociï amb l'Institut Barcelona 
Esports (IBE) de l'Ajuntament els 
termes de la liquidació per tancar 
el contracte d'explotació i gestió 
de les instal·lacions de Can Toda. 
L'entitat pressiona perquè hi hagi 
requisits socials a l'hora d'optar a 
la propera concessió.

Com van els contactes amb l'IBE?
Portem molts anys negociant amb 
l'Ajuntament la situació del club i 
del centre esportiu municipal. Des 
de l'inici de la concessió, l'explota-
ció no suporta l'amortització de la 
inversió feta, i buscàvem alterna-
tives perquè poguéssim continuar 
fent el que sempre hem fet. 

Les injeccions econòmiques han 
estat insuficients.
Fruit de la Covid, que ha accelerat 
la situació, hem hagut de seure 
amb l'Ajuntament. Hi anem de la 
mà, perquè estan molt contents de 
la nostra gestió, tant de la promo-
ció de l'esport com del servei mu-
nicipal. La idea d'aquesta resolució 
de mutu acord, que farem efectiva 
en breu, és que el Catalunya, amb 

Josep Maria Abarca, vicepresident primer del Club Natació Catalunya. Foto: Cedida

passar a l'Atlètic Barceloneta i el 
Sant Andreu i ens podria passar 
a nosaltres. Hi ha jurisprudència 
espanyola i europea que empara 
que es pugui fer un plec de condi-
cions en aquest sentit. Que es po-
sin sobre la taula les entitats d'uti-
litat pública amb un arrelament al 
barri bestial com és la nostra, més 
enllà d'una anàlisi purament d'in-
versió i econòmica.

Com quedarà la part esportiva?
Necessitem un escenari de 
tranquil·litat en què en deu o quin-
ze anys sapiguem en quina situa-
ció podem treballar. Dins del nos-
tre nivell actual, els anys 90 ja 
queden molt lluny i el que hem de 
fer és la promoció de la base, dels 
nens, dels equips inferiors, que 
estan fent una feina fantàstica. 
Estem tenint alegries molt impor-
tants, com les noies infantils cam-
piones d'Espanya.

Fas molt d'èmfasi en la base.
Tenim una base de més de 200 
nens i nenes i una base d'entre-
nadors fantàstica. Estem nodrint 
els primers equips i conjunts d'al-
tres clubs, perquè els més talento-
sos voldran jugar als que juguen 
a Europa. Tenim fins a set nens i 
nenes que estan en posició d'arri-
bar a ser olímpics algun dia, per la 
qualitat i per la feina que està fent 
el club amb ells.

À.G.P.

Viatjar a Sardenya pel pont 
de la Puríssima s'ha con-
vertit en tota una tradició 

per a l'Europa-acidH de futbol. 
No es tracta d'una destinació de 
vacances per a la secció esporti-
va d'aquesta entitat dedicada a 
l'atenció integral a les persones 
amb funcionament intel·lectual 
límit i discapacitat intel·lectual 

lleu. És l'oportunitat de disputar 
un torneig internacional fora de 
les nostres fronteres i viure l'ex-
periència de conèixer atletes de 
països tan diversos com el Brasil 
o Suïssa. 

Vuit esportistes van format 
part de l'expedició de l'Europa-
acidH que va participar al trofeu 
No Limits de Càller, a Sardenya. 
Elisabeth Terol, Paula Puente, 
Martina Cruz, Jordi Sánchez, 
Hugo Díaz, Pol Herranz, Eric 

Ponce i Miquel Murcia van acon-
seguir el subcampionat, en la si-
sena participació gracienca en 
aquest torneig. A més, Terol es 
va endur el premi de millor por-
tera del No Limits.

"Vaig quedar molt sorpresa", 
explica Terol, que hi participava 
per segona vegada. Això li ha per-
mès retrobar-se amb esportistes 
de l'edició anterior. Terol destaca 
el "bon ambient" entre els equips 
durant el torneig. "Ens cuidem 

entre tots", assegura. El partit 
contra el Special Brasil va ser un 
dels més esperats, per enfrontar-
se a l'equip amb la millor juga-

dora del torneig, Déborah Kobal. 
El millor premi? "L'important és 
divertir-se, fer noves amistats", 
conclou Terol.

El repor

 L'Europa-acidH es consolida al Torneig No Limits de Càller

Competir a Sardenya té premi

L'expedició de l'Europa-acidH subcampiona del torneig de Càller. Foto: Cedida

Breus

Un derbi gracienc 
tanca la 1a volta a 
la Copa Catalunya 
de bàsquet

Vedruna Gràcia i Bàsquet 
Lluïsos s'enfrontaran 
dissabte 18 al poliesportiu 
Sagarra (17.45h) al derbi 
que tanca la primera 
volta de la fase prèvia 
de la Copa Catalunya 
masculina. Els blaus, sense 
el tècnic Carles Rofes a 
la banqueta recuperant-
se d'una operació en una 
cama, no van disputar 
el darrer partit contra el 
Mollerussa per un positiu 
de coronavirus al conjunt 
visitant. La jornada abans 
de l'aturada de Nadal es 
completa amb el Claret-
AESE i a la Copa femenina 
el SaFa Claror-Tordera.

L'Europa lamenta 
la mort de Llibert 
Tomàs, davanter 
mític dels anys 60
L'Europa ha comunicat 
aquesta setmana la mort 
de l'exjugador Llibert 
Tomàs i Serra (Barcelona, 
1937), un dels artífexs de 
l'ascens a Segona Divisió 
la temporada 1962/63. En 
aquesta categoria, Tomàs 
va jugar amb l'equip 
escapulat tres cursos. 
L'adeu al mític davanter 
precedirà el partit Eivissa-
Europa de diumenge 
19 (12h), penúltim de la 
primera volta a la Segona 
Federació masculina.

À.G.P.

90 anys d'història, pugui continu-
ar en aquesta instal·lació. L'any 
que ve en farà 50 que hi som.

Què suposarà aquesta finalització 
del contracte de gestió?
La solució més oportuna era no 
allargar aquesta situació d'agonia 
fins al 2024, amb el venciment de 
la concessió vigent, sinó avançar-lo 
de mutu acord amb una resolució 
que econòmicament és molt posi-
tiva. Són diners de l'Ajuntament 
que entren al consistori. Estan li-
quidant deutes d'una instal·lació 
municipal.

La situació financera del club que-
darà més ben parada.

Això ens permet concursar quan 
surti la nova concessió amb els 
condicionants que l'Ajuntament 
consideri. Via l'associació de clubs 
i la Federació Catalana de Natació 
estem demanant que el plec de 
condicions reculli que les entitats 
d'utilitat pública i sense afany de 
lucre, com és el nostre cas, tin-
guem més opcions que les que te-
nim ara davant els grans fons d'in-
versió que vénen.
 
Amb aquest tipus de gestió no es-
teu d'acord.
Agafen les instal·lacions i fan una 
explotació purament a buscar 
plusvàlua, el tema de l'esport els 
és absolutament indiferent. Li va 
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La poetessa Celia Ramos, ja amb una llarga trajectòria, 
torna a publicar un recull ara sota el títol 'La guerra, los 
niños y los manzanos en flor' i no desaprofita de nou l'oca-

sió per amanir el nou exercici de petits homenatges al seu fill David 
Fernàndez. Hi ha un text extret de les paraules del David a l'Arcadi 
Oliveres 'I gràcies sempre, Arcadi: de per vida', hi ha un poema dedi-
cat al grup Ovidi4 ("música y palabras sin verdades a medias", diu). 
També hi ha boniques paraules per a la gent de Torelló, on l'autora ha 
escrit el llibre.

El
depen-

dent

Editorial

Trenta anys de 
reconstrucció al Coll

E l centre cívic El Coll-La Bruguera farà 30 anys l'any que ve i l'efemè-
ride coincideix amb el projecte de reforma integral de l'equipament 
que el Districte ha engegat aquesta setmana amb un pla de cales 

per analitzar tota l'estructura de l'edifici, i al qual l'acompanya una am-
pliació ja en marxa de la sala d'actes. Per a qui no conegui l'espai, el cen-
tre cívic té solera històrica, perquè va ser el quart i últim lloc on l'edito-
rial Bruguera va fer arrels al barri, en un àmbit molt reduït del districte, 
entre els carrers Mora d'Ebre, Móra la Nova, Aldea i Duran i Borrell. En 
aquest cop de puny de ciutat 
s'hi va aixecar un imperi de 
la il·lustració i del còmic, amb 
300 treballadors que van ex-
portar il·lusió a diverses gene-
racions d'infants i adults.

En queda ben poc d'aque-
lla memòria històrica en el dia 
a dia del barri del Coll, ara ja 
sense l'edifici dels antics estu-
dis Balet & Blai, però Carpanta 
segueix somrient burleta des de la façana del centre cívic i hi ha una es-
cola bressol anomenada El Gat Negre, l'antecedent de la Bruguera.

En aquest context, el centre cívic és un pulmó que batega fort en un 
entorn menys túpid comercialment i amb una dinàmica d'entitats que 
s'han aixoplugat gairebé exclusivament a l'equipament: allà s'hi remou 
des de fa 35 anys el Casal de Joves i des de 1990 Ràdio Gràcia, i el Parc de 
la Creueta fa d'antena d'activitats mentre els veïns s'organitzen per una 
altra mobilitat. El centre cívic, però, necessita una actualització d'acord 
amb els nous temps, amb un disseny més accessible i més obert, si pot 
ser amb menys humitats en un terreny ple de betes d'aigua, i sobretot 
amb més veïns de tot Gràcia que hi pugin i el disfrutin. Coll amunt, com 
es fan dir els comerciants agrupats, sempre és un viatge que val la pena.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Què fem amb la 
nostra gent gran? 
 
Les residències de gent gran van ser, 
malauradament, una de les imatges que 
més es van repetir durant la pandèmia. 
I no per a bé. Crec que com a societat 
no hem resolt bé la cura de la nostra 
gent gran, i quan s’arriba a una edat on 
ja és impossible cuidar-se un mateix, 
apareixen totes les mancances del 
sistema, un sistema que al final només 
funciona si tens diners i recursos. 
El meu cas segur que s’assembla al de 
molta altra gent: un pare de 90 anys que 
ja no pot viure sol i necessita que algú 
el cuidi les 24 hores del dia. Per a una 
família amb recursos limitats, o sigui, 
quan tens una casa petita, on tothom 
treballa perquè és l’única manera de sortir 
endavant, fa que la residència sigui l’única 
solució. No pots deixar de treballar per 
cuidar al teu pare encara que vulguis. 
La despesa de les residències privades 
és altíssima (l’opció d’una pública ja va 
quedar descartada perquè la llista d’espera 
no la podíem assumir), i el retorn, pel que 
fa a serveis, podria millorar moltíssim. 
Sé que estar ben cuidat en el sentit que té 
totes les seves necessitats cobertes; menja 
bé i dorm en un bon llit. Però amb això hi 
ha prou? Amb les restriccions es fa difícil 
visitar-lo (s’han de mantenir les distàncies 
i hi ha molta limitació horària). Tot i que ell 
ha assumit que “ha d’estar aquí”, sempre 
sortim tristos després de veure’l perquè 
ens preguntem si no hi ha més opcions. 
I si no n’hi ha, les hauríem de trobar.

Miquel Garcia

Conxa Garcia

Ja tornem a ser als volts de Nadal. Un 
altre Nadal convivint amb el corona-
virus, que farà que no es puguin fer, 

una altra vegada, les trobades famili-
ars habituals. Tornem a tenir una llarga 
llista de peticions als reis d’orient: més 
inversió i millores en sanitat primària, 
educació, serveis socials, apujar les pen-
sions mínimes, habitatge públic, aten-
ció i nous centres per a la salut mental, 
rodalies, salari mínim vital... Totes elles 
coses imprescindibles per ahir, i que 
no hi ha manera que avancin. No sé si 
els reis d’orient hi tindran prou mà en 

aquests afers que competeixen als dife-
rents governs i que facilitarien la vida 
de totes les persones. Mentre els nostres 
governants van fent el ronso. Nosaltres, 
segons les possibilitats de cadascú, se-
gur que voldrem oferir un petit present 
a les persones que estimem, per facili-
tar-nos la seva cerca, les creadores de 
Gràcia ens obren un Mercat de Nadal, 
els dies 17, 18 i 19 de desembre, on tro-
bareu artesania de proximitat, joieria, 
pintura, fotografia, ceràmica, llibres, 
enquadernació, art... Ho trobareu, a 
partir d'aquest divendres a la tarda, a 
Photoutopia, carrer Sant Salvador 107. 
Ja que ells -els governs- no es gasten bé 
els nostres diners, gastem-los nosal-
tres.

Nadal

Ja que ells -els 
governs- no es gasten 
bé els nostres diners, 
fem-ho nosaltres

Ull de 
dona

El centre cívic és un 
pulmó que batega 
fort però necessita 
una actualització 

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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Opinió convidada
Arran Gràcia

25 anys de lluita juvenil

A vui, només llevar-me, he pensat que se-
ria un gran dia. Un quart de segle no és 
qualsevol cosa. Com que estava nerviós 
per aquest gran dia, he sortit a fer una 
volta pel barri, pels carrers i les places 

de sempre, sí, aquelles on hem fet tantes pinta-
des, on hem enganxat tants cartells, on hem fet 
tants concerts, actes i xerrades, on hem esquivat 
els cops de la policia i on hem passat tants ma-
tins, tardes, nits i matinades. Sobretot matinades. 
Però, com que avui anava a ser un dia especial, 
m’he donat el plaer d’observar els detalls. Quan 
he arribat a la plaça del Nord, amb el soroll de la 
canalla jugant de fons, m’he fixat que la façana de 
La Salle tenia una inclinació peculiar, en diagonal. 
“Arquitectura de disseny”, he pensat, d’aquesta 
que tant s’estila últimament a Gràcia. Però també 
m’ha sobtat que l’edifici del davant tingués la fa-
çana paral·lela a La Salle, amb la mateixa inclina-
ció. Seguint cap avall, he vist també que allà on 
s’acaba el carrer Alzina hi ha un altre edifici amb 
les mateixes característiques. 

M’he quedat una estona amb la incògnita do-
nant-me voltes pel cap fins que he vist una senyo-
ra gran que venia amb el carro del mercat, i, com 
que era un dia especial, he decidit preguntar-li 
que perquè eren així, aquelles façanes. “No conei-
xes la història de la Via-0?”, m’ha dit. I és que es 
veu que l’any 1953, en ple procés de sotmetiment 
dels Països Catalans a ser el balneari d’Europa i 
quan començaven a desaparèixer les fàbriques de 
Gràcia, un pla urbanístic franquista va decidir par-
tir la Vila en dos trossos, fent una autopista urba-
na des de Lesseps fins a Joanic, permetent la cons-
trucció d’edificis més alts i obligant a quasi trenta 
mil veïnes a marxar de casa. Aquest pla urbanístic 
va ser una sentència condemnatòria per a les gra-
cienques, però una condemna que ens ha donat la 
vida. Ens van condemnar a lluitar. Només així po-
díem mantenir l’únic que teníem, que era el nos-
tre entorn, les nostres veïnes, els nostres carrers, 
les nostres places, la salutació cordial de cada matí 
a la fornera, l’anar a demanar sal a la veïna del ter-

cer, el dia 14 d’agost a la nit enllestint el guarnit o 
treure la cadira al carrer per petar la xerrada amb 
una cerveseta. 

“Tot això”, em deia la senyora gran que venia 
amb el carro del mercat, “no ens ho van aconseguir 
arrabassar perquè ens vam organitzar i vam plan-
tar cara”. Semblava satisfeta del seu relat, de les se-
ves batalletes, tot i que es notava que les recordava 
amb nostàlgia. “El barri ha canviat molt” m’ha dit. 
I jo he intentat animar-la. “Doncs avui celebrem 
el 25è aniversari d’Arran Gràcia”. “Però, i què hi té 
a veure una lluita de fa més de 50 anys amb el 25è 
aniversari d’Arran Gràcia?”, m’ha contestat. 

Doncs que aquest atac contra la Vila de Gràcia 
no es va acabar amb la derrota de la Via-0, sinó 
que s’ha intensificat més que mai. Amb l’excusa del 
“Gràcia, posa’t guapa” han carregat la Vila de cos-
mètics que intentaven amagar la realitat que hi ha-
via sota. I dic “intentaven” perquè no ho van acon-
seguir, era una realitat que no es deixava amagar, 
que sabia que Gràcia es posava guapa només per a 
aquells que tenien les butxaques plenes. La Via-O i 
tantes altres lluites de Gràcia són la nostra herèn-
cia, l’herència que ens ha deixat una base sobre la 
qual construir, l’herència d’aquelles que van lluitar 
en moments més difícils que el nostre perquè no-
saltres poguéssim anar més enllà, l’herència que 
ens va permetre respondre al desallotjament del 
Tres Lliris de Travessera amb l’okupació de la co-
missaria, convertir el barri en un camp de batalla 
quan ens van treure el Banc Expropiat, irrompre a 
l’hotel de Plaça del Sol per cridar que a Gràcia no hi 
volem més turisme, obrir totes les escoles per votar 
l’1 d’Octubre, encadenar-nos al Drac del Parc Güell 
per reivindicar que ha de ser per a les veïnes i no 
pas privat, organitzar-nos als comitès de vaga del 8 
de març amb l’Assemblea de Feministes de Gràcia, 
lluitar contra l’explotació laboral que es produeix 
a les grans superfícies del barri, aturar l’enderro-
cament de l’Alzina i les casetes d’Encarnació, res-
pondre amb contundència a tots els atacs feixistes 
que hem rebut al Casal, a la Barraqueta i als altres 
espais, desplaçar-nos de Fraga a Maó i de Salses 

a Guardamar per celebrar les diades dels Països 
Catalans, organitzar cada any unes festes majors de 
les joves i per a les joves, fer una marxa de torxes 
cada cop que hi havia una agressió masclista al bar-
ri, ser a primera fila a la Batalla d’Urquinaona, po-
sar els nostres cossos davant de les portes per atu-
rar els desnonaments, organitzar xarxes d’aliments 
durant la pandèmia, organitzar les primeres mani-
festacions post-confinament per reactivar la lluita, 
protestar contra l’empresonament de Pablo Hasel i 
aguantar els cops de la policia a l’encapsulament de 
Gran de Gràcia, expulsar a cops de puny les parade-
tes que Vox ha volgut posar al barri, omplir la Vila 
sencera de blau quan l’Ajuntament dels Comuns ha 
intentat arrabassar-nos el Tres Lliris. 

“En definitiva, és l’herència” - vaig dir-li a la se-
nyora gran que venia amb el carro del mercat - 
“que ens ha permès seguir amb la seva lluita, amb 
la vostra lluita”. 

Hem intercanviat una mirada de complicitat i 
hem coincidit en una cosa: que la història que ens 
precedeix és la llum que guia la lluita que continua. 
Per totes les àvies que van lluitar abans que nosal-
tres. Per totes les joves que lluitem i ho seguirem 
fent incansablement. Visca l’Assemblea de Joves de 
Gràcia, visca Arran Gràcia, visca el moviment juve-
nil, visca la Vila de Gràcia i VISCA LA TERRA!

(Discurs pronunciat en la celebració 
del 25è aniversari de l’Assemblea de 
Joves de Gràcia - Arran Gràcia)

Hem intercanviat una 
mirada de complicitat i 
hem coincidit en una cosa: 
que la història que ens 
precedeix és la llum que 
guia la lluita que continua
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Exposicions
Fins al 31 de desembre
Exposició Creativitat, expressió artís-
tica i salut mental. Recull dels Premis 
Xarxart de la Fundació Congrés Català de 
Salut Mental. El Premi Xarxart és un con-
curs de pintura i dibuix, adreçat a les perso-
nes ateses en els serveis de la xarxa pública 
d’atenció a la salut mental a Catalunya. Les 
obres d’aquesta exposició són el resultat 
del treball realitzat des de diferents serveis 
de la xarxa de salut mental, que treballen 
des d’una mirada i orientació comunitària, 
acompanyant processos d’empoderament 
de les persones ateses, que han desenvolu-
pat una tasca creativa.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10) 

Fins al 7 de gener
Merry Days a Casa SEAT, una decoració 
nadalenca que trasllada al visitant a un 
món màgic replet de figures tridimensio-
nals que representen dolços i obres de pas-
tisseria. Un escenari de fantasia dissenyat 
per Christian Escribà i Patricia Schmidt. 
Entrada lliure amb reserva prèvia.
Casa SEAT (Pg de Gràcia, 109), de dilluns a 
dissabte de 9h a 21 h

Fins al 10 de gener
Exposició Bellesa i desastre, d'Eugeni 
Rodoreda. En la seva obra, a través de la 
seva pinzellada farà reflexionar als espec-
tadors sobre el món caòtic i insostenible on 
vivim. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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)

Fins 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.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)

Fins al 2 de febrer
El pessebre de la Violeta. Un pessebre de 
10m2 elaborat amb figures de Playmobil, 
ideat per l'historiador i fotoperiodista lo-
cal Josep M. Contel. Es pot visitar en l'ho-
rari habitual de l'equipament: de dilluns 
a divendres de 9 a 13h i de 16 a 23 h, i els 
caps de setmana de 10 a 23 hores.
La Violeta (Maspons, 6)

L'exposició Els Pastorets a Gràcia recull 
vint-i-quatre fotografies de diferents re-
presentacions dels pastorets a la Vila, 

unes representacions que havien comen-
çat ja en el segle XIX i han continuat fins 
a l'actualitat. És un document gràfic rea-
litzat per Josep M. Contel per deixar cons-
tància del treball anònim i altruista de 
molts vilatans cada any per representar 
els pastorets d’una manera o altra.
La Violeta (Maspons, 6)

Actes
Divendres 17 de desembre
Cagatió. Hi haurà un tió per a nens de 0 a 
5 anys i un altre per a nens de 6 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17h

Gala Fontalent: música, dansa, màgia... 
Espai Jove la Fontana, a les 19h

Dissabte 18 de desembre
Caga Tió.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 11.30h 

Concert solidari pel Tibet: Palian. 
Organitza JIN-PA Ajuda als Refugiats 
Tibetans, ONG de Gràcia Solidària. Cal re-
serva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Concert: Antoni Garcia
Bodega El Sidral (Dos de Maig, 213), a les 
18h

Gran gala musical Alegre de Dalt Escola 
de Música. A càrrec de l'alumant, profes-
sorat i músics convidats. 
Casa de les Altures (Lepant, 387), a les 18h

BCN Z Sessions: Malmö 040 + Lix Molina.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 
18.30h

Teatre: Meri Crimsmas. La companyia 
Nòmades Teatre proposa un joc d'escape 
room de sobretaula teatralitzat en equip 
de 5-6 persones. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19h i a les 20.30h

Concert: Cesk Freixas presenta Memòria.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

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

Diumenge 19 de desembre
L'Arbre dels desitjos. Organitza l'Associa-
ció de Comerciants del Coll. 
Parc de la Creuta del Coll, de 10 a 14h

Arriba l'Escorça. Berenar i narració de 
contes. Cercavila amb música i especta-
cle. Arribada a Laguna Lanao i crema-
da dels mals desitjos i brindis pels nous. 
Cremada final i petit castell de focs.
Parc de la Creuta del Coll, a les 17h i 
Laguna Lanao, a les 19h

Concert solidari de Nadal: Musicus, or-
questra de flautes dolces del Coll i la Coral 
Mare de Déu del Coll, a benefici de Càritas 
de la Parròquia del Coll. Aportació d’ali-
ments per ajudar les famílies del barri 
que ho necessitin. Cal inscripció prèvia 
(web del centre cívic del Coll).
Parròquia del Coll, a les 18h

Impro a Gogó.
Golem's (Sant Lluis, 11), a les 20h

Dilluns 20 de desembre
Literatura i Psicoanàlisi. Migracions. En 
aquesta sessió es comentarà El chino, de 
Henning Mankell. A càrrec de Bru Rovira 
i Francesc Vila. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h 

Concert de Conjunts de Música d'Arrel de 
l'ESMUC.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Dimarts 21 de desembre
Cinema: Una dona il·legal. (Ramon 
Térmes, Espanya, República Txeca, 2020).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 22 de desembre
Petit Cineclub: El viatge de Bu + Pippi i el 

senyor sense son. A partir de 3 anys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h 

La Taverna de Nadal: Anaís Falcó, Xavi 
Rota i Carol Durán. 
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20.30h

Teatre: MAX, a càrrec de la cia Biombos 
Teatre.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20.30h

Dijous 23 de desembre
Impro Show Especial Nadal.
Teatreneu (Terol, 26), a les 21h

La Sotana. Podcast d'humor i futbol.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Entitats

Divendres 17 de desembre
Recital poètic i presentació dels poema-
ris Bosques, montañas y gente i La ma-
dalena de Bukowski. Amb Ferran Aisa i 
l'autor dels llibres, Fernando Barbero. 
Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 18 de desembre
Concert de Nadal: Virolet i Coral Sinera. 
Lluïsos Teatre, a les 13h

Cicle de concerts Collites d'Hivern: Pablo 
Larraz i Olga Claret. Interludi: Olga Claret 
(piano) i Joaquim Tafalla (clarinet). 
Grups de corda: Jordi Consegal.
Orfeló Gracienc (Astúries, 83), a les 19h

Diumenge 19 de desembre
Cicle Collites d'Hivern: Coloraines (cor 
infantil), Contsacionals (jove) i Combo de 

l'EMOG (escola de música de l'Orfeó).
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 12h

Del 20 al 23 de desembre
Renova la teva joguina. Iniciativa per fo-
mentar el consum conscient i la preven-
ció de residus.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), de 17 a 
19h

Dimecres 22 de desembre
Teatre: Els Pastorets.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h 
també el 23, 27, 28 i 20 de desembre, i el 
2, 3 i 4 de gener

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

L'espectacle dels Quicos, clàssic de Nadal 
Concert que ja és un clàssic de la programació nadalenca al districte. L'espectacle 
Lo Misteri de Nadal, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, és una 
proposta amb què el grup ebrenc va iniciar l'any 1992 el seu recorregut amb 
el Renault 4L per les carreteres de tot el país. Un muntatge creat amb la 
idea de reinventar Els Pastorets i viure la tradició nadalenca des del respecte 
a totes les cultures. Un espectacle en què l’escenari i el pati de butaques es 
mescla en un ritual ple de complicitats: un nadal divertit, fresc i entranyable, 
amb històries màgiques, poesia i també alguna que altra rumba.

Divendres 17 de desembre al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Recomanem

Cedida
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Si vols aparèixer en aquesta secció posa't en contacte trucant al 692 601 263 o per correu a publicitat@independent.cat
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E ls clàssics de Nadal tornen 
al CAT. Un any més, obre el 
cartell aquest divendres el 

concert del Quico el Célio, el Noi 
i el Mut de Ferreries, segueix di-
miecres amb la Taverna de Nadal 
amb Anaís Falcó, Carol Durán 
i Xavi Rota, i segueix amb Iban 

Beltran, Josep Pedrals i Carles 
Pedragosa i el seu concert de na-
dales diferent. Músiques populars 
relacionades amb aquests dies 
cantades des de prismes diversos. 
Tampoc seria Nadal al CAT sense 
Pau Riba. El músic, que fa pocs 
dies va anunciar que té càncer de 
pàncrees, pujarà a l'escenari per 
presentar Jisàs de Netzerit o capí-
tol zero de la guerra de les galàxies. 

Si algú encara no ho sap, l'espec-
tacle intercala narracions amb 
nadales i planteja una història 
paral·lela entre la vida de Jisàs 
i l'essència de La Guerra de les 
Galàxies, sense deixar de banda 
una mirada irònica i humorística 
de l'actualitat. Acompanya l’es-
pectacle el grup de rocker-clowns 
De Mortimers. I fa dies que les en-
trades estan exhaurides.

Cultura
Pep Gimeno, El Pony 
Pisador i Electrogralla, 
primers noms del 
35è Tradicionàrius
El duet gallec Caamaño&Ameixeiras i el trio La Gravetat de 
Coulomb obriran el proper 14 de gener una nova edició d'un 
festival que segueix apostant per la tradició i els nous formats

La producció 
artística de Felícia 
Fuster, en un 
catàleg digital

El Coll obre 
convocatòria per a 
una mostra sobre 
crisi climàtica

Aquesta setmana la Fundació 
Felícia Fuster ha acollit la pre-
sentació del 'Catàleg raonat de 
l'obra plàstica de Felícia Fuster' 
a càrrede l'autora, Esther 
Rodríguez Biosca. Es tractra 
d'una publicación digital i un 
recu8rs en línia que complia la 
producció coneguda de l'artis-
ta catalana. El seu propòsit és 
difondre la col·lecció que guar-
da la seva fundació i facilitar 
informació sobre la poeta rela-
tiva a la seva faceta de creació. 
El catàleg també és una eina 
de consulta oberta al públic en 
general, com específica per a 
persones investigadores que 
desitgin profunditzar en la col-
lecció o contribuir amb futures 
aportacions. Per això el disseny 
d'aquesta eina és obert i per-
met incloure noves dades i co-
neixements.

El centre del Coll - la 
Bruguera ha obert la 
convocatòria per a 
l'exposició col·lectiva 
que prepara per al mes 
de març dins del cicle 
aDONA't. La temàtica 
és 'crisi climàtica o 
l'emergència dels cossos' 
i busca mostrar projectes 
que redescobreixin el 
sabers ancestrals de les 
dones, el valor del camp i 
la importància de cultivar 
una mirada biocentrista. 
La informació per 
participar-hi, al web del 
centre.

Breus

S.M.

Foto: Cedida

Silvia Manzanera

Si  la  presentació  del 
Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius obre l'agen-
da cultural i musical a prin-
cipis d'any a Gràcia, l'avan-

çament dels primers noms que hi 
actuaran des del gener a l'abril a 
mitjans de desembre, és també 
una tradició del CAT, que escalfa 
així motors i alhora fomenta els re-
gals culturals de cara a les properes 
festes. La 35è edició, que arrencarà 
divendres 14 de gener i s'allargàra 
fins el 8 d'abril de 2022, es proposa 
acollir "un ventall infinit d’especta-
cles, concerts i activitats que beuen 

de la tradició, juguen amb nous 
formats i fusionen estils sense per-
dre l’essència de la música folk", se-
gons han explicat des del CAT. En 
aquest primer avançament, s'han 
inclòs músiques de ball folk amb 
noves textures, harmonies i so-
noritats de la mà del grup gallec 

Pau Ribas&De Mortimers. Foto: J. Tomàs

Torna el Club de 
lectura de Lluïsos 
amb el suport de 
Atzavara Llibres
El Club de Lectura de 
Lluïsos de Gràcia farà 
una presentació oberta 
del curs vinent el proper 
dilluns 20 de desembre 
a les 19h, de la mà de 
Susanna Álvarez. La 
llibreria Atzavara muntarà 
una parada amb els llibres 
del club. El primer és Dolça 
companyia, cara solitud, de 
Maria Barbal.

Taverna de Nadal i Nadales 
per acomiadar l'any. Anaís 
Falcó, Carol Durán i Xavi 
Rota protagonitzen la darrera 
Taverna del CAT, que estarà 
enfocada al Nadal i comptarà 
amb la participació del Taller 
de cançó. Les nadales també 
centraran el concert amb què Iban 
Beltran, Josep Pedrals i Carles 
Pedragosa, acomiadaran l'any

Caamaño&Ameixeiras i de La 
Gravetat de Coulomb, el trio for-
mat per Pau Benítez, Manu Sabaté 
i Blai Casals (flabiol, clarinet baix i 
acordió diatònic) que presentaran 
E pur si balla. Aquestes dues forma-
cions seran les encarregades d'in-
augurar el festival. 

Els músics Artur Blasco i Arnau 
Obiols oferiran un repertori de 
cançons tradicionals des de la seva 
visió personal (21/01); el grup bar-
celoní El Pony Pisador actuarà en 
el marc del Circuit Folc (04/02); 
i Roger Andorrà tornarà al CAT 
amb el seu projecte Electrogralla 
(18/03). La col·laboració amb el 
Festival Barnasants amb el cicle 
Trad d’autor proposa la veu medi-

terrània i natural de Rosa Zaragoza 
i el seu nou disc (06/02).

En aquesta edició el festival se-
gueix la línia de treball conjun-
ta amb els altres centres de refe-
rència de la música de la ciutat. 
Així, la col·laboració entre el Palau 
de la Música Catalana i el Festival 
Tradicionàrius s’ha decantat en-
guany per un projecte de país que 
dona veu a les noves generacions 
de músics d’arrel tradicional amb 
l’OMAC - Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya (27/03). I un 
vell conegut de l'escenari del CAT, 
Pep Gimeno 'Botifarra', traspas-
sarà les fronteres de la Vila en un 
concert a l'Auditori amb la Banda 
Municipal de Barcelona (26/02).  

El repor

Torna 'Jisàs de Netzerit', enguany amb les entrades ja exhaurides 

Pau Riba, 'sold out'

En aquesta edició 
també se segueix 
la línia de treball 
conjunta amb el 
Palau i l'Auditori

Manu Sabaté, Pau Benítez i Blai Casals són La Gravetat de Coulomb. Foto: Cedida
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Fins als 7 de gener, la primera casa de Gaudí lluirà 
quatre instal·lacions florals que han elaborat alum-
nes de l'Escola de Disseny Floral de Barcelona, 

sota la direcció del seu cap d'innovació, Daniel 
Santamaría. La proposta, feta amb materials tradici-
onals i amb els característics colors nadalencs evoca 
l'estil del Romantiscime. Alguns dels conjunts florals 
es veuen des del carrer Carolines però la resta estan a 
l'interior i s'han incorporat a les visites. 

El programa nadalenc de Casa Vicens -amb hora-
ri especial aquests dies- també inclou un taller infantil 
amb la Fundació Antoni Tàies els dies 28 de desembre 
i 4 de gener, per descobrir l'arquitectura i les històries 
que amaguen aquests dos edificis singulars.

Casa Vicens 
incorpora quatre 
instal·lacions florals
L'espai programa un taller infantil 
amb la Fundació Antonio Tàpies 
per descobrir tots dos edificis

Cedida

el repor

Cantaires inquiets
El cor Gregal de Lluïsos compleix deu anys mantenint 

l'esperit que el va fer independitzar-se: superació i diversió

Silvia Manzanera

E l 24 de novembre de 2011 
és el dia que va néixer el 
cor Gregal. Almenys ofi-
cialment. Perquè aques-
ta colla de cantaires de 

Lluïsos de Gràcia -una de les 
moltes que té- ja havia comen-
çat la seva història dins la co-
ral Vent del Nord temps abans. 
L'explicació a aquesta "separa-
ció" la fa el seu president, Joan 
Altarriba: "Va venir per la in-
quietud de part dels cantaires 
d'intentar fer més coses de més 
nivell, però per un repte d'exi-
gència, no perquè no estigués-
sim a gust". 

Després de deu anys de camí 
i una pandèmia al mig, seguei-
xen il·lusionats i amb la mateixa 
inquietud de seguir millorant, 
però amb cautela, "fent les co-
ses bé, perquè primer ens hem 
de cuidar", afegeix Altarriba. 
Perquè l'aturada del confina-
ment va passar factura a tot-
hom. "Teníem limitacions amb 
les trobades online perquè era 

impossible cantar tots alho-
ra, havíem de fer cants indivi-
duals", assegura el director. I la 
cosa canvia molt quan et trobes 
sol davant del micro. Per això 
van treballar molt les gravacions 
que hi ha disponibles a la xar-
xa, i a base d'escoltar i repetir 
van avançar en tècnica. Quan al 
juliol van permetre els assajos, 
es trobaven al pati de l'entitat o 
a qualsevol espai obert per mi-
nimitzar els riscos. Tornar als 
escenaris i fer concerts ha estat 
una alegria. "En general, la gent 
tenia moltes ganes de trobar-

se perquè una coral és més que 
cantar, és un espai de convivèn-
cia, de persones que canten per 
a altres persones que escolten", 
afegeix Altarriba. 

Ara ja tenen el ritme i treballen 
en cinc peces noves. Els assajos 
són els dimecres a la nit de 21.30 
a 23.15 i esperen fer concerts du-
rant to l'any, a més dels cursos 
de cant que organitzen per totes 
aquelles persones interessades. 
Això sí, el viatge que havien pen-
sat pel 10è aniversari haurà d'es-
perar. "El món de la cultura fa las 
coses bé". Sens dubte.

Fotografia de família del Cor Gregal, que va fer 10 anys al novembre. Foto: Cedida
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