
El canvi de PGM 
retalla l'opció de 
remuntes per a pisos 
socials i salva Frígola 
i per ara Sant Josep 
de la Muntanya
 

La negociació inclourà una addenda 
per pactar Joanic amb el veïnat P6

Cesc Gay: "Defenso 
les històries des 
del diàleg i al teatre 
puc escriure coses 
que al cine no" 
 

El director torna amb temporada 
nova al Romea de '53 diumenges' i 
amb un nou film per al 2022 P18

Marxa enrere del 
pla municipal per 
completar l'àrea 
verda a l'extrem 
nord de Penitents
 

El Districte no inclourà ara alguns 
carrers limítrofs amb Collserola 
com Maduixer i trams de Vallpar P4

El projecte de l'Abaceria fa 
decaure l'espai cooperatiu i 
fixa l'estrena el Nadal de 2024
El disseny definitiu confirma l'ampliació d'espai públic per Desemparats, una 
nova entrada per Torrijos i la substitució de tota l'estructura per una rèplica

Albert Balanzà

E l projecte bàsic del futur Mercat de l'Abaceria s'ha 
donat a conèixer aquest dimarts amb canvis signi-
ficatius d'última hora en un llarg procés que es va 
començar a debatre el 2010, es va presentar com a 
nou el 2016, es va repensar el 2018 i ara, després de la 

retirada de la coberta d'amiant el 2020, té un disseny defini-
tiu on se substituïrà tota l'estructura encara vigent per una 
rèplica, no hi haurà finalment un espai cooperatiu de ven-
da d'aliments, ampliarà l'espai públic per Mare de Déu dels 
Desemparats, crearà una nova entrada per Torrijos i fixa les 
obres entre l'estiu del 2022 i el Nadal de 2024. La distribució 
d'espais ha estat el gran debat dels últims anys, finalment 
amb tres soterranis, amb les plataformes veïnals apostant 
per l'espai cooperatiu i batallant contra el súper o el pàr-
quing, cosa no compartida pels paradistes. El disseny final 
premia almenys la reivindicació veïnal ampliant l'espai pú-
blic de l'entorn amb més verd fins i tot sota coberta. Pàgina 4Projecció digital de l'exterior del mercat de l'Abaceria, segons el disseny definitiu. Foto: Cedida
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Breus

BCNxCanvi es 
rebatejarà al 
ple com a grup 
municipal Valents

El grup municipal de 
BCNxCanvi treballa per 
rebatejar-se com a grup 
municipal Valents a 
Gràcia a partir del canvi 
de nom que ha anunciat 
la formació a ciutat per 
esdevenir un partit a nivell 
català. "Seguirem fent una 
oposició responsable però 
amb mentalitat de govern i 
donarem veu a tots aquells 
ciutadans que els preocupa 
la segureta, la neteja i 
polítiques de suport a la 
família", ha explicat el 
portaveu del grup a Gràcia, 
Jordi Daura.

Laia Torras 
agafa el relleu 
d'Helena Vicente 
a Òmnium Gràcia
Òmnium Gràcia ha 
convocat l'11 de gener 
a Lluïsos l'assemblea 
general ordinària en la 
qual hi haurà l'elecció 
de nova presidenta amb 
l'única candidatura 
aspirant de Laia Torras, 
experta en Participació 
i vinculada al barri a la 
comunitat educativa de 
L'Univers. Torras agafa el 
relleu d'Helena Vicente, 
que portava sis anys 
al càrrec i amb qui en 
aquesta últims mesos ja 
han coliderat la secció 
local de l'entitat.

À.G.P.

L'Any Triadú es 
tancarà a Gràcia 
amb un gran 
acte a l'ICCIC 
Sota el títol provisional 'Joan Triadú 1921-
2010: el centenari d'un gracienc il·lustre', 
la convocatòria serà el 18 de gener

tament la proposta de faristol ex-
plicatiu que s'havia d'ubicar a la 
confluència de Via Augusta amb 
Riera de Cassoles. L'acte tindrà 
com a títol probable Joan Triadú 
1921-2010: el centenari d'un graci-

A.B.

Quan falten pocs dies per-
què es tanqui oficialment 
l'Any Joan Triadú, apro-
vat pel Govern i que al 
llarg del 2021 s'ha des-

plegat amb exposicions i xerra-
des i amb la col·locació a la Riera 
de Cassoles d'una placa a la casa 
on va viure l'homenatjat, els res-
ponsables del calendari d'ac-
tes treballen amb una cloenda a 
Gràcia, concretament a la seu de 
la Institució Cultural del CIC, el 
18 de gener. 

L'Any Triadú, comissariat per 
l'activista gracienc Joan Josep 
Isern, ha volgut tenir aquest de-
tall local després que de moment 
hagi estat desestimada per l'Ajun-

enc il·lustre i servirà per posar èm-
fasi a la vida del pedagog des que 
va establir amb la seva família al 
carreró de les Carolines. El centre 
del CIC a Torrent de les Flors por-
ta el seu nom.

Foto de família, amics i personalitats amb la placa a Triadú, a l'octubre. Foto: A.G.P

El llarg i tortuós camí de 
l'homenatge a Moncada
Districte, família i amics culminen vint anys de reivindicació 
de l'homenot de Mequinensa amb la descoberta d'una placa

Albert Balanzà

A ra fa 20 anys un somrient 
Jesús Moncada tancava 
el número 6 d'aquest set-
manari a la contraporta-
da amb una entrevista on 

anunciava una novel·la ambienta-
da a Barcelona que mai va arribar 
a sortir a la llum. Mequinensa i la 
ciutat imaginària de Torrelloba 
havien estat els seus escenaris ha-
bituals, però en aquell març de 
2001 Moncada avançava que la 
cosa passava a l'Eixample i anava 
sobre el món editorial. En una con-
versa deliciosa, a preguntes de la 
periodista Iolanda Pàmies, l'home-
not de Mequinensa parlava de la 
seva doble passió per l'escriptura 
i la pintura, del seu sostre assumit 
com a autor i també com a traduc-
tor, en aquest cas "una feina pura-
ment alimentària".

Vint anys i mig després, i quan 
ja en fa 16 que va faltar un dia de 
juny del 2005, el veí més il·lustre 
de Torrent de l'Olla 155 (anterior-
ment també havia viscut al car-
rer Camprodon) va rebre diven-
dres passat un sentit homenatge 
en forma de placa a la casa on va 
viure més anys. Però el camí de 
l'homenatge ha estat llarg, tortu-
ós i ple de revolts fins i tot en els 
últims dies.

La reivindicació de l'homenat-
ge, de fet, va començar pocs dies 
després de la mort de l'escriptor 
amb un escrit de Joan Lafarga a 
L'Independent de l'1 de juliol que 
es tancava amb un "nosaltres et 
recordarem" i al número següent 
l'actual president d'honor de l'As-
sociació Cultural L'Independent, 
Joan Cervera, proposava que la 
futura plaça interior que després 
es batejaria com a Dones del 36 
es digués plaça Jesús Moncada. 
L'historiador Eloi Babiano, tras-

passat el 2015, també va proposar 
dedicar-li el nom d'una escola.

Aquella efervescència es va es-
llanguir però la recuperació d'una 
trentena de fotos inèdites de l'au-
tor per a una exposició (algunes 
de les quals es van publicar en ex-
clusiva en aquest setmanari) va 
posar en marxa de nou la cam-
panya popular. “Volem participar 
en el reconeixement d’un per-
sonatge important per a Gràcia 
i ens asseurem amb la família i 
amb Josep Fornés per posar-nos 
d’acord en les iniciatives”, va ex-
pressar l'aleshores conseller de 
Cultura, Eugeni Rodoreda.

Set anys després, just abans 
de la pandèmia, una petició 
d'uns veïns va arribar a la tau-
la del Districte, que va recontac-
tar amb la germana de l'escrip-
tor, Rosa Maria Moncada, veïna 
del carrer Santa Clotilde, i sem-
bla que ja anava de debò. "Mai és 
tard però Jesús no ha tingut reco-
neixement", va dir la Rous quan 
Nomenclàtor de Gràcia ho va 
afrontar l'octubre de 2020.

La família ha estat qui ha lide-
rat tot el procés d'instauració de 
la placa, amb els propietaris de 
la finca i fins i tot en l'organitza-
ció de la intendència d'acollida a 
la delegació de Mequinensa, en-
capçalada divendres per l'alcal-
de i sis persones. Els actes paral-
lels a les biblioteques també van 
tenir una organització discreta 
municipal.

Rosa Maria Moncada, al centre, durant l'homenatge a l'escriptor. Foto: Cedida

"En Jesús de Cal Vell de 
Mequinensa també era de 
Gràcia". L'Aurora Moreno, veïna, 
va escriure un obituari sentit a 
L'Independent 117 sobre Moncada. 
"Me'l trobava al matí quan anava 
a treballar i sempre teníem quatre 
paraules. Ell tenia temps i jo no. 
També el veia quan venia a visitar 
la seva germana o quan sortia a 
passejar el gos, primer el Rom i 
després la Samba. Fa uns sis mesos 
va deixar de baixar al carrer; la 
malaltia se l'havia apoderat". 
L'Aurora va morir fa pocs mesos. 

La família ha 
liderat el procés 
de la placa; els 
actes paral·lels 
han estat discrets
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El projecte de l'Abaceria 
descarta la cooperativa 
d'aliments i fixa l'obra 
d'estiu 2022 a Nadal 2024 
El pla final confirma l'ampliació d'espai públic a Desemparats, 
una entrada per Torrijos i la substitució de tota l'estructura

Albert Balanzà

La proposta definitiva del 
Mercat de l'Abaceria, des-
prés de la presentació del 
projecte inicial el febrer 
passat, s'ha tancat aquest di-

marts amb la confirmació de l'am-
pliació d'espai públic a la banda 
de Mare de Déu dels Desemparats 
però com a principals novetats la 
substitució de tota l'estructura de 
ferro encara present per una rèpli-
ca i la retirada de la idea d'incloure 
una cooperativa d'aliments. 

Després de la recuperació de 
la tercera planta soterrània en la 
proposta de febrer i de la reubi-
cació del súper al primer soterra-
ni, als retocs finals s'hi afegeix un 

Recreació digital de l'entrada a l'Abaceria pel carrer Mare de Déu dels Desemparats. Foto: Cedida

drats al primer soterrani, tot i que 
els tècnics han assegurat que "l'au-
toservei no tindrà el protagonisme 
del mercat". La planta tercera so-
terràni quedarà per a entitats, així 
com les plantes altell, i a la segona 
soterrània hi anirà la càrrega i des-
càrrega, un pàrquing de 50 places i 
el tractament de residus. 

Breus

Punts de vacunació 
als CAP, Casa Seat, 
Sant Josep i al 
gener l'Abaceria 

Els mòduls de Sant Josep 
de la Muntanya, els CAP 
Pare Claret i Vila de Gràcia 
i Casa Seat seran la xarxa 
de punts de vacunació 
aquestes festes, amb la 
incorporació de l'altell de 
l'Abaceria a partir del 10 de 
gener. La població cridada 
ara mateix són els menors 
de 5 a 11 anys i els adults 
més grans de 50 anys.

Cedida

Els premis Arlequí 
i Gremi d'Editors 
reconeixen tres 
iniciatives locals

La Nit de l'Edició del Gremi 
d'Editors ha reconegut 
l'editor i activista gracienc 
Josep Maria Artigal pels 
25 anys d'Artigal Edicions, 
amb seu al carrer Virtut, 
i a la llibreria El Genet 
Blau, originària de Lleida 
i des del juliol al carrer 
Ramón y Cajal, a la millor 
jove iniciativa empresarial. 
Els premis Arlequí han 
reconegut amb una 
menció la també activista 
gracienca Josefina Altés. 

Societat

Cedida

ris de Gràcia, i ara per tant al Coll i 
trams de Vallcarca-Penitents enca-
ra amb aparcament lliure, no serà 
de manera completa.

La marxa enrere s'ha concretat 
en carrers com Maduixer o trams 
del carrer Vallpar, que presenten 
una realitat de dues direccions en 
un espai estret on les casetes no te-
nen pàrquing en la seva majoria i 
els vehicles aparquen sobre la vo-
rera a banda i banda. També en 
aquests carrers encara es mante-
nen racons d'aparcament furtiu 
que aprofita els vessants de la mun-

Marxa enrere parcial a l'àrea verda a Penitents
El Districte no inclou ara carrers limítrofs amb Collserola com Maduixer i Vallpar i retoca la plaça Olèrdola 

A. B.

L 'esclat veïnal que es va viu-
re contra l'àrea verda a Mas 
Falcó i Vallpar al consell de 
barri de Vallcarca de novem-
bre (vegeu L'Independent 

núm. 867) ha tingut conseqüènci-
es amb l'exclusió final d'alguns car-
rers limítrofs amb Collserola del 
pla d'aparcament per la particular 
dinàmica ultralocal. El gran titular 
llançat pel Districte, l'arribada de 
l'àrea verda al 100% dels cinc bar-

tanya en finques no edificades. I no 
vol dir que l'àrea verda s'hagi exclòs 
totalment perquè el tram Vallpar-
Navas ja llueix aquests dies els 
aparcaments per a residents i les 
màquines expenedores de tiquets.

En un altre vessant de l'oposi-
ció veïnal, la de Mas Falcó, també 
ha tingut efecte la protesta dels ve-
ïns -ja van dues victòries sobre el 
Districte després de la revolta del 
2009- a la plaça Olèrdola s'ha endre-
çat a la baixa l'espai que s'havia co-
mençat a dissenyar per encabir una 
majoria clara de motos.Carrer Maduixer, als peus de Collserola, on finalment no hi ha àrea verda. Foto: A.B.

nou accés per Torrijos, una millora 
del disseny de les parades externes 
(més amples i menys fondes) i més 
verd a l'entorn i sota coberta. El ca-
lendari d'obres es desplegarà entre 
l'estiu de 2022 i el Nadal de 2024.

La coberta nova agafa prota-
gonisme amb peces de ceràmica 
de grans dimensions combinades 
amb plaques fotovoltaiques i amb 
els tècnics justificant la substitució 
total a causa de l'acer de baixa qua-
litat i en mal estat que ara mateix 
impedeix la conservació de l'estruc-
tura històrica. "Serà com un gran 
estampat que recordarà que hi ha-
via una fàbrica tèxtil", han apuntat 
posant èmfasi en la visió externa. 

Però el debat d'usos interns 
s'emporta encara un pes molt im-
portant: primer perquè la reivin-

dicació veïnal des del 2016, sovint 
en contraposició amb els paradis-
tes, havia apostat per un espai co-
operatiu que finalment no hi serà. 
"No estava prou madur el projecte", 
ha apuntat la regidora Montserrat 
Ballarín. "Està en primera fase d'ex-
pansió a la ciutat", va afegir el regi-
dor de Gràcia, Eloi Badia, en refe-
rència als contactes amb FoodCoop, 
i ha compensat la visió veïnal afir-
mant que s'aposta "pel guany en 
l'espai públic". Tampoc hi haurà 
l'espai d'imatgeria festiva reivin-
dicat per les Colles de Cultura de 
Gràcia, però Badia ha remarcat que 
s'està parlant amb les colles.

Sembla, doncs, que el supermer-
cat, en la línia de visió clàssica dels 
mercats de Barcelona, s'imposa, 
amb un espai de 1.200 metres qua-

Rosa Sagué Costa, 
'la Rosa del peix 
de l'Abaceria', 
fa 100 anys

Rosa Sagué Costa, més 
coneguda com la Rosa 
del peix de l'Abaceria, on 
va treballar durant 50 
anys, farà diumenge 26 
de desembre 100 anys. 
Nascuda a Perla 32, Sagué 
ha viscut tota la vida a 
Gràcia. La família ha 
volgut felicitar "l'àvia" amb 
aquesta homenatge públic.

Cedides
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À.G.P.

La taula Benestar i Barri, que a l'abril passat va pre-
sentar els nous projectes de dinamització perquè 
no hi hagi veïns sols, sense targeta sanitària o dor-

mint al carrer, ha acordat en la seva última reunió de 
la setmana passada al nou espai cívic de Can Mariner 
l'extensió a Grassot i Vila de l'anomenada escola de sa-
lut per a la gent gran. El projecte, que ja funciona a la 
resta de barris del districte, preveu arrencar al març 
amb agents de barri que desplegaran activitats de cui-
na, música o integració amb escoles a partir de sessi-
ons grupals cada setmana d’entre 25 i 40 persones. El 
perfil d'assistents s'ha situat a partir de 60 anys.

L'escola de salut 
per a la gent gran 
s'amplia als barris 
de Grassot i Vila
El projecte, que ja funciona 
als altres barris del districte, 
arrencarà al març

Salutem

El canvi de PGM retalla 
l'opció de remuntes per 
a pisos socials i salva 
Frígola i per ara Sant 
Josep de la Muntanya
La negociació entre BComú i ERC, en fase avançada, incorpora al 
pla una proposta per pactar l'afectació de Joanic amb els veïns

Albert Balanzà

D esprés de setmanes de si-
lenci administratiu i es-
tudi d'al·legacions, fins i 
tot les presentades fora 
de termini, el compte en-

rere de l'aprovació provisional del 
canvi de Pla General ha entrat en 
la fase definitiva de negociació po-
lítica i els veïns han començat a re-
bre informació dels retocs impor-
tants que s'hi introduiran respecte 
del polèmic text inicial. 

Si bé l'Ajuntament no es mou de 
l'argumentari anterior ("el pla fa 
una aposta forta per les desafec-
tacions, l'habitatge, la preseerva-
ció de patrimoni i l'augment del 
verd"), els grups de l'oposició, en 
especial ERC però també Junts, 
han explicat aquesta setmana a en-
titats com Revolta Veïnal o Amics 
del Verd i el Patrimoni de Gràcia 
que hi haurà una retallada en l'op-
ció de creixement de pisos socials 
a través de la idea de les remuntes. 
"Desapareix la possibilitat de fer 
remuntes a fi de destinar-les a pi-
sos socials", diu en un comunicat 
Amics del Verd. "Extraoficialment 
em comuniquen que les remun-
tes unifamiliars sí que seran pos-
sibles", matisa Glòria Bonet, afec-
tada i integrant de Revolta Veïnal. 

Posant totes les veus cautela en-
cara en la lletra petita, la negoci-
ació ha avançat també en la línia 
de desafectar peces polèmiques 
calendaritzades per a expropia-
ció com la connexió sota pisos del 
Passatge de Frígola amb Cardener 

L'entrada a la casa okupada, al carrer Sant Josep de la Muntanya. Foto: À.G.P.

i afectacions molt sorolloses com 
l'expropiació parcial del santua-
ri de Sant Josep de la Muntanya 

per fer-hi passar un eix cívic fins 
a Maignon. Ara l'Ajuntament vin-
cula aquesta obertura al trasllat 
eventual del Centre Residencial 
d'Acció Educativa (CRAE). 

El tercer gran moviment és a 
Joanic, que fins ara quedava fora 
del canvi del Pla General per la 
complexitat d'abordar l'històric 
i pendent pla especial de la zona. 
Ara, sempre segons les fonts con-
sultades, al pla hi haurà una ad-
denda que proposarà un avantpla 
a presentar-se en el primer trimes-
tre de 2022 en un procés partici-
pàtiu on els veïns afectats hauran 
de triar entre tres nivells d'afecta-
ció màxima o mínima al voltant 
de la connexió Sant Joan-Joanic-
Escorial i les cases afectades al 
nord del passeig. 

A.B.

La segona edició de la beca 
Mike Lane, que impulsa 
els Castellers de la Vila de 
Gràcia en honor al seu ex-
company greument lesionat 

el 2013 i mort el 2017, explorarà en-
guany la construcció de matrius 
decel·lularitzades i impreses en 3D 

aplicables en ratolins com a teràpia 
per reparar lesions medul·lars. El 
projecte, recolzat amb els 16.695,75 
euros que es van aconseguir el 2020 
amb una campanya de microfi-
nançament, l'assumeix la docto-
ra Zaida Álvarez Pinto, investiga-
dora de l'Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya i concretament del 
Grup de Biomaterials per Teràpies 
Regeneratives. "Es mirarà si la 

composició química d'aquestes 
matrius varia amb la regeneració 
de la medul·la espinal", explica.

L'origen de la investigació par-
teix del principi que les cèl·lules 
no estan en el teixit sinó en aques-
ta matriu i la matriu canvia quan 
es produeix un dany a la medul·la 
espinal. "Hem vist, per tant, que 
el tractament d'aquesta matriu és 
important", afegeix Álvarez Pinto.

La novetat en aquest punt és la 
impressió 3D que, segons la doc-
tora, actuarà com "una bastida" o 
pont entre els dos extrems de la le-
sió i s'emula el cordó de la medul·la 
perquè torni a funcionar. L'estudi 
parteix d'una investigació prelimi-
nar als Estats Units in vitro amb 
neurones humanes.

Aquest 2021, en un treball pio-
ner realitzat en la Universitat de 
Northwestern, amb Álvarez Pinto 
al capdavant, i publicat a la revista 
Science, els investigadors van ad-
ministrar una sola injecció de na-
nofibres en la medul·la espinal de 
ratolins paralitzats. Quatre setma-
nes després, els animals van recu-
perar la capacitat de caminar.

El repor

La beca Mike Lane treballa matrius de medul·la espinal en ratolins

Decel·lularitzar i imprimir

Álvarez Pinto (centre). Foto: Cedida

Nou pla de YMCA per la 
integració laboral juvenil 

Ymca, l'entitat internacional de suport a la joven-
tut amb seu al carrer Jaén, ha arrencat el progra-
ma NMarcha de suport a la integració laboral del 

jovent en què preveu enguany donar atenció a través 
de tallers, tutories i contactes a 104 menors de 30 anys 
que no estudien ni treballen, però que estan inscrits 
en el programa governamental de Garantia Juvenil. 
"Això vol dir que estan motivats per trobar una sor-
tida professional, però els falten les eines; volem cen-
trar-nos a donar suport a aquells que es troben en 
situació o risc d'exclusió i, per tant, tenen menys opor-
tunitats d'accedir a una ocupació", diu l'entitat en un 
comunicat. El pla d'acció de cada jove inclourà, infor-
mació i orientació personalitzada, formació i entrena-
ment en eines per a la recerca de feina, marca perso-
nal i xarxes socials.

El calendari

· 13 gener. Aprovació en 
comissió de govern
· Setmana 10-14 gener. 
Reunió amb els veïns
· 18 de gener. Aprovació 
en comissió d'Ecologia
· 28 de gener. Aprovació 
al ple de l'Ajuntament
· 25 de febrer. Aprovació 
en subcomissió 
Generalitat
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Premis Vila de Gràcia
Els Premis Vila de Gràcia van arribar el passat dijous 9 de novembre a la seva edició número 
25 fent un reconeixement especial a personalitats i veïns que han destacat el 2020. Enguany els 
principals protagonistes han estat el multiespai artístic Artemisabcn del carrer Regàs, a tocar de 
Gal·la Placídia (Premi d'Honor individual), els equipaments sanitaris del districte (Premi d'Honor 
col·lectiu, un premi que ha estat una de les novetats d'enguany i que ha reconegut la solidaritat 
mostrada davant la covid-19), i també el Rebost Solidari (premi Valors Cívics). L'acte va tenir lloc 
al Centre Moral i va comptar amb l'actuació de l'Àliga de Gràcia. Fotografies: Josep M. Contel.

1. Foto de família de tots els premiats amb l'Àliga de Gràcia a l'escenari del Centre Moral. 2. Premi a l'acció en defensa de les llibertats nacionals per al Tradicionàrius. 3. Premi per als voluntaris i voluntàries de Ràdio 
Gràcia 4. Premi a la divulgació històrica a Antoni Quiral per la recerca sobre l'editorial Bruguera. 5. Premi a la Unió de Botiguers Travessera-Casc Antic i a la plataforma A Gràcia Ho Trobes 6. JAM Hostel, premi per 
acollir joves migrants. 7. Premi d'Honor col·lectiu als equipaments sanitaris de Gràcia. 8. L'Àliga, present en els últims anys dels premis.

1 2

3

4

5

7

6

8
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Activitat amb inscripció prèvia obligatòria i espais/seients preassignats. 
Programa complet i inscripció prèvia: www.nadalactic.cat

Dijous 30 Divendres 31 Dimecres 29 

Matí MatíMatí

Tarda
Tarda

Nadalàctic
6ª Fira del Joc i la Creativitat 

a la Plaça del Sol
Vine a gaudir de les activitats infantils!

A la ciutat de Nadal

10 i 11.15 h 
Lloc: Espai Andròmeda 
 
Somiacaixes
Cia Anna Roca 

13.15 h 
Lloc: Espai Andròmeda

Espai 0-3 
10, 11, 12 i 13 h 

Lloc: Espai Cassiopea 

Quiosc de jocs 
16, 17 i 18 h 

Lloc: Espai Andròmeda
 

de llum 
16, 17 i 18 h 

Lloc: Espai Big Bang

Espai 0-3 
16, 17 i 18 h 

Lloc: Espai Cassiopea

Quiosc de jocs 
10, 11, 12 i 13 h 

Lloc: Espai Andròmeda
 

 
10, 11, 12 i 13 h 

Lloc: Espai Big Bang

Espai 0-3 
10, 11, 12 i 13 h 

Lloc: Espai Cassiopea

 
Landry el Rumbero

16.30 i 18 h 
Lloc: Espai Andròmeda
 
Espai 0-3 

16, 17 i 18 h 
Lloc: Espai Cassiopea

 
10, 10.45, 11.30 h 

  12.15 i 13  h 
Lloc: Espai Andròmeda

Espai 0-3 
10, 11, 12 i 13 h 

Lloc: Espai Cassiopea
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Breus

El Catalunya es 
classifica per a la 
Copa de la Reina 
de waterpolo

Una victòria davant el Sant 
Feliu (12-7) a la darrera 
jornada de la Divisió 
d'Honor femenina de 
waterpolo ha certificat 
el passi del Catalunya 
per disputar la Copa de 
la Reina, que es jugarà 
entre els dies 11 i 13 de 
febrer a les instal·lacions 
del CN Terrassa. Les de 
Gabor Egedi han tancat la 
primera volta de la lliga a 
la setena posició amb cinc 
victòries i sis derrotes. De 
la seva banda, el Catalunya 
masculí, fora de les places 
d'accés a la Copa del Rei, 
va vèncer per la mínima el 
Canoe (7-6) i s'ha situat al 
novè lloc, per darrere del 
Tenerife Echeyde.

La covid ajorna 
el derbi entre 
Vedruna i Lluïsos 
i el Claret-AESE
L'augment de contagis per 
coronavirus s'ha notat a 
la darrera jornada de la 
Copa Catalunya masculina 
de bàsquet. El derbi entre 
Vedruna i Lluïsos es va 
ajornar per un positiu, així 
com el partit que havia de 
disputar el Claret contra 
l'AESE de l'Hospitalet. 
La competició lliguera 
tornarà el cap de setmana 
del 15 i 16 de gener amb un 
altre derbi: Claret-Lluïsos.

Josep Ponferrada/PFotoàlbums

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb el bon regust de la 
participació destaca-
da al darrer Campionat 
d'Espanya de gimnàs-
tica artística, el Gràcia 

Gimnàstic Club recupera el Trofeu 
Internacional Vila de Gràcia, que 
aquest any no es va poder celebrar 
per la situació sanitària i va dis-
putar l'última edició el 2020, dos 
mesos abans que esclatés la pan-
dèmia. Precisament l'entitat del 
carrer Molist, al barri de la Salut, 
té en compte la posada en mar-
xa de les noves mesures de con-
tenció, amb la reducció al 70% de 
l'aforament del seu pavelló. Per al 
torneig, que s'ha de celebrar el 22 
de gener, el Gràcia ha confirmat 
la participació d'un club italià, el 
GA Lissonese, després que s'ha-
gin produït baixes d'altres clubs 
europeus per l'augment de conta-
gis per Covid. La darrera edició va 
comptar amb el concurs de l'Elan 
Nivellois de Bèlgica (foto) i l'ASD 
Delfino Lecce d’Itàlia. 

A més del club amfitrió, nou en-
titats esportives més de nivell com-
petiran a la 23a edició, provinents 
de la Vila (CE La Salle), Catalunya 
(CG Vilanova, Salt GC, CG Molins 
de Rei i CGE Les Moreres d'Esplu-
gues de Llobregat) i d'arreu de l'Es-
tat (AD Flip Flap de Saragossa, GA 
La Barca de Jerez de la Frontera, 
CX Ferrolterra de Galícia i CG Isla 

Entrenament de l'equip belga de l'Elan Nivellois, el gener del 2020. Foto: Cedida

Torna el Trofeu Vila de 
Gràcia de gimnàstica 
artística pendent de 
les noves restriccions
El Gràcia GC confirma la participació d'un club italià i més 
de 50 gimnastes pel torneig internacional del 22 de gener

Lanzarote). Amb les inscripcions 
tancades des de dilluns passat per 
a l'artística femenina, 52 gimnas-
tes competiran en cinc categories 
d'edat i nivell, des de benjamina 
fins a sènior olímpica i en qua-
tre aparells (poltre, terra, barra 
d’equilibris i paral·leles asimètri-
ques). La competició en gimnàsti-
ca artística masculina està condi-
cionada pel nombre d'inscripcions 
i el Gràcia manté oberta la partici-
pació fins dilluns 27, amb una de-
sena d'inscrits fins ara.

El Trofeu Internacional Vila de 
Gràcia té un caràcter amistós i va 
néixer el 1996 per donar a conèi-
xer la gimnàstica artística i trans-
metre els valors de la diversitat, 
la tolerància i el respecte. Amb el 
propòsit de la difusió, l'accés al 
pavelló del carrer Molist 2-4 serà 
gratuït i en funció de l'aforament, 
amb prioritat per als components 
dels onze clubs participants. Per 
aquesta reducció en l'assistència, 
el lliurament dels guardons al fi-
nal del torneig es realitzarà només 
amb els equips guanyadors.

L'accés al pavelló 
del carrer Molist 
serà gratuït amb 
prioritat per als 11 
clubs participants

L'Osonagym tanca l'activitat de 
l'any per a l'AE Gràcia-UBAE. 
Els equips base 3 i 4 del club del 
carrer Perill van assolir el tercer 
lloc al torneig del CG Osona 
disputat a Vic, amb onze medalles 
aconseguides. Ona Navarrete i 
Camille Rodgers (B4) van acabar 
quartes a la general. El Gràcia GC 
hi va participar amb èxit, amb un 
resultat de vuit ors individuals 
i tres podis per equips. 

El Torneig de Nadal, celebrat a les pistes de Maignon. Foto: Gràcia Multiesports

pronunciament del Consell Català 
de l'Esport sobre el canvi de junta 
i la decisió de la directiva anterior 
d'eliminar els equips femenins de 
la competició federativa. 

L'entitat, amb seu a les pistes 
del carrer Maignon, al costat dels 
jardins Menéndez Pelayo, compta 
amb 58 associats i prepara una as-
semblea per la tercera setmana de 
gener. L'objectiu: ratificar el pro-
jecte educatiu de petanca que ha 
arrencat aquest curs amb l'escola 
Turó del Cargol i continuarà el se-
gon trimestre amb alumnes de 5è 

Amics de Gràcia recupera el múscul social
El club de petanca manté el projecte educatiu amb Turó del Cargol i prepara un torneig de tripletes pel 16 de gener

À. Gutiérrez Pascual

E l Club Petanca Amics de 
Gràcia vol deixar enrere la 
disputa amb la junta ante-
rior (vegeu núm. 865) i cul-
minanarà abans que aca-

bi l'any el procés de recuperació 
d'una desena de socis que s'havien 
donat de baixa i de captació d'asso-
ciats nous. Des de la directiva ac-
tual es reconeix que la relació amb 
la precedent és "molt desagrada-
ble", mentre està pendent d'un 

de Primària. El club també ha re-
près l'activitat esportiva i organit-
za pel 16 de gener la Melé Cuesta 
de Enero, una competició oberta 
basada en tripletes mixtes mun-
tades. Fins ara hi ha vuit tripletes 
apuntades, del màxim de catorze 
que marca l'organització. Aquest 
torneig ve precedit pel Torneig de 
Nadal (foto), que es va celebrar 
el 8 de desembre passat i va aple-
gar participants dels clubs de pe-
tanca Vallcarca, Carmel, Atlètic 
Canyelles, Ràpid Bosco, Armonía, 
Trafalgar i Àngel Pestaña.

Esports
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La cuina vegana s’estén a la 
Vila amb noves propostes

Banc de Recursos, 25 anys de reutilització i aprofitament



[2] [el tema del mes]

Serveis d’interès

Banc de Recursos celebra 25 anys 
de reutilització i aprofitament 
L’entitat gracienca Banc 

de Recursos ha celebrat 

25 anys amb una jorna-

da sobre reutilització 

i alimentació sosteni-

ble al CCCB. De cara al 

futur, l’entitat aspira a 

professionalitzar enca-

ra més els serveis que 

ofereix i ampliar la xarxa 

d’entitats receptores i 

empreses donants, re-

forçant les activitats de 

sensibilització. 

Projectes de 
cooperació 

arreu del món 

Jesús Lanao, president de la Fundació Banc de Recursos, a la jornada del CCCB pels 25 anys de l’entitat

A la jornada del CCCB 
es va reflexioinar 

sobre justícia social del 
sistema agroalimentari

La campanya Cultiva la Solidaritat va enviar tractors a Bolívia i el Txad

SM/Redacció



[3][el tema del mes]

Els regals de Gràcia

Si vols aparèixer en aquesta secció posa't en contacte trucant al 692 601 263 o per correu a publicitat@independent.cat



[4] [per darrere]

“Si tots els petits projectes sumem 
forces canviarem el model de consum”
Van aixecar la persiana el 

passat 20 de novembre al 

número 15 de la plaça Revo-

lució, tot i que el projecte ja 

feia mesos que es preparava 

a porta tancada gràcies a 

l’impuls i l’energia de la Neus 

Prat i del Tomi Serveto. A Des-

cuina’t fan menjar vegà per 

emportar amb una intenció 

que va més enllà d’oferir una 

alimentació sostenible. Han 

vingut a Gràcia perquè volen 

formar part d’aquesta xarxa 

de comerç local única, enfo-

cada en la sostenibilitat, i tot 

i que acaben de començar, 

tenen molts plans de futur. 

Neus Prat i Tomi Serveto, responsables de Descuina’t, projecte de cuina vegana a Revolució

Silvia Manzanera
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FUTBOL
Segona RFEF (Grup 3)
Jornada 16
CD Eivissa Illes Pitiüses 5 - 1 CE 
Europa
Classificació
1. SD Formentera ......31 pts.
16. CE Europa.......17 punts.
Jornada 17
CE Europa - SD Tarazona (9/01,
12h)
Jornada 18
CE Europa - CD Terol (23/01, 12h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 13
CE Europa 1 - 0 CFF Saragossa
Classificació
1. CE Europa ........ 34 punts.
2. Atlètic Balears ...... 30 pts.
Jornada 14
CE Europa - CF Pardinyes (9/01)
Jornada 15
RCD Espanyol B - CE Europa 
(16/01)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
(Grup 1)
Jornada 11
Vedruna Gràcia - Bàsquet Lluïsos: 
ajornat 
UE Claret - AESE: ajornat
Classificació
1. JAC Sants.............. 9 G 2 P.
7. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 4 P.
8. Vedruna Gràcia... 4 G 6 P.
9. UE Claret.............. 4 G 6 P.
Jornada 12
Vedruna Gràcia - CB Mollerussa 
(15/01, 17.45h)
UE Claret - Bàsquet Lluïsos (16/01, 
17.45h) 
Jornada 13
JAC Sants - Vedruna Gràcia (22/01,
19h)
CB Mollerussa - UE Claret (22/01, 
19.30h)
Bàsquet Lluïsos - CB Ciutat Vella 
(23/01, 17.45h) 

Copa Catalunya femenina 
(Grup 1)
Jornada 11
Bàsquet SaFa Claror 66 - 73 CEEB 
Tordera
Classificació
1. CBF Cerdanyola....9 G 1 P.
9. SaFa Claror.......... 3 G 7 P.
Jornada 12
CN Terrassa - Bàsquet SaFa Claror 
(16/01, 19h)
Jornada 13
Bàsquet SaFa Claror - CB 
Granollers (22/01, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 12
CN Catalunya 7 - 6 Real Canoe NC 
Classificació
1. At. Barceloneta..... 36 pts.
9. CN Catalunya .... 9 punts.
Jornada 13
CN Atlètic Barceloneta - CN 
Catalunya (8/01, 12.45h)
Jornada 14
CN Catalunya - CN Sabadell (15/01,
18h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 12
CN Catalunya 12 - 7 CN Sant Feliu 
Classificació
1. CN Sabadell.......27 punts.
7. CN Catalunya....15 punts.
Jornada 12
CN Catalunya - CN Rubí (12/01,
20.45h)
Jornada 13
CN Mataró - CN Catalunya (15/01, 
14.30h)

Copa de la Reina
Equips classificats: Sabadell, 
Mataró, Terrassa, Mediterrani,
Sant Andreu, Rubí, Catalunya i 
Sant Feliu (Competició: 11-13/02)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 

(Grup 1)
Jornada 11
Sant Joan de Vilassar FS 4 - 4 
Gràcia FS
Classificació
1. Canet FS ............28 punts.
11. Gràcia FS .........13 punts.
Jornada 12
Gràcia FS - CFS Eixample (15/01, 
16.30h)
Jornada 13
FS La Unió Santa Coloma - Gràcia 
FS (22/01, 18h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina
(Grup 1A) 
Jornada 10
FC Martinenc 3 - 2 CH Claret
Classificació
1. UE Horta ...........26 punts.
4. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 11
CH Claret - UE Horta (16/01, 
17.45h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3B) 
Classificació
1. Esparreguera..... 8 punts.
4. ETT Lluïsos........ 6 punts.
Jornada 6
CN Mataró - ETT Lluïsos (8/01, 
11.30h)
Jornada 7
ETT Lluïsos - CETT Esparreguera 
(15/01, 17h)

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
(Grup A) 
Jornada 11
Claret 24- 22 Martorell B
Classificació
1. St. Joan Despí C.....17 pts.
3. Handbol Claret......13 pts.
Jornada 12
Claret - Vilanova Taronja (16/01)

Resultats

À.G.P.

E l primer equip masculí de l'Europa tancarà l'any 
ocupant plaça de descens a la Segona RFEF. La
desfeta a Eivissa (5-1) ha deixat tocat el conjunt

que entrena David Vilajoana, que s'ha conjurat de 
cara al primer partit del 2022 contra el Tarazona (diu-
menge 9, 12h), últim de la primera volta. A la roda de 
premsa després del partit contra l'equip balear, el se-
gon tècnic dels escapulats, Carles Raventós, va dema-
nar autocrítica i apujar l'exigència per a una segona 
volta decisiva per la continuïtat de l'Europa a la cate-
goria. El president del club, Víctor Martínez, confia 
que l'aturada de Nadal permeti agafar el to "que ha de 
portar les victòries".

D'altra banda, el Nou Sardenya ha començat les
proves amb la instal·lació de tecnologia led per a l'en-
llumenat del camp. Després que dilluns passat es po-
sessin en marxa els focus de la torre del gol del carrer 
Sardenya, aquest dijous ha estat el torn dels llums de 
la torre de Pau Alsina i de tribuna. El club confia en 
tenir la il·luminació nova "a ple rendiment" pel cap 
de setmana del 8 i 9 de gener, quan es reprendran les
competicions, amb partits en hores sense llum natu-
ral. Pel que fa a la resta de la instal·lació municipal, ja 
ha quedat renovada la zona de vestidors, per sota de 
tribuna i queden pendents oficines i el bar.

L'Europa masculí, 
tocat després de la 

pp

desfeta a Eivissa (5-1)
pp

El Nou Sardenya ja prova 
l'enllumenat amb sistema led,
que s'ha d'enllestir el 8 de gener

A.R.

Esports

de Gràcia

www.independent.cat

administracio@independent.cat

Campanya de suport a l’Inl Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmiap

Gràcia Desconeguda | Gràcia Festa MajMajor

Pots obtenir el teu Bo presencialmement a DBcoop (carrer de Sant 
Lluís, 11) o a l’Independent (CarCarrer Perla, 3), o a través d’una 
transferència o ingrés al comompte
ES64 0081 0077 8700 0153 030362. Informa de l’ingrés amb el 
concepte “Campanya suport” al al comprovant de l’ingrés. Ens el fas 
arribar per correu electrònic (admministracio@independent.cat) i 
t’enviarem el llibre que triïs al teu dodomicili. Aquestes aportacions 
seran desgravades en la declaració de e la renda de 2021.
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L'assemblea local de BComú, Gràcia En Comú, no té massa 
activitat a les xarxes però quan s'hi posen... Això ha passat 
aquesta setmana al llindar del tancament de l'edició i quan 
aquest setmanari s'agafa vacances fins a la setmana després 

de Reis. Amb unes grafies majúscules i un text llampant -gairebé ens 
hem espantat- els comuns graciencs han difós uns gifs per Twitter sobre 
l'aprovació de "els pressupostos més alts i més socials de la història per 
a Gràcia" posant èmfasi en la remodelació de l'Abaceria, la reforma de la 
plaça Mons i la reurbanització de Pi i Margall. Al PSC també han estata 
molt actius reivindicant l'Abaceria i ERC s'ha fet seva la compra de locals 
del programa Amunt Persianes. Com diria Arensívia, po' bueno, po' fale. 

El
depen-

dent

Editorial

Moviments al nou Pla General

Quan arriben les vacances d'hivern o d'estiu sempre passen coses
al límit de la campana i, com si els nostres governants apuressin 
la feina a última hora o busquessin la permanència de la notícia

durant un xic més de temps, hi ha projectes que es presenten i negoci-
acions que es desencallen. Com sempre, però, les festes passen, torna
la feina i cal mirar sobretot la lletra petita. Això és el que han inter-rr
pretat aquesta setmana els veïns, informats pels grups de l'oposició,
sobre l'estat avançat de les negociacions per a l'aprovació provisional 
del canvi de Pla General, que s'abordarà al gener amb la idea d'arribar
a temps per aixecar al març la suspensió de llicències que regna des de 
fa tres anys a la Vila de Gràcia.

La proposta inicial era ambiciosa: desafectava grans eixos viaris
com els queixals de Travessera de Gràcia i Gran de Gràcia, feia emer-rr
gir i protegia el verd de les illes interiors i feia tot un nou catàleg de 
patrimoni al voltant de les encara característiques casetes de planta i
pis que es poden trobar en molts carrers de la Vila. Però la cosa es va 
enredar en el que deixava fora i va ser molt fàcil que sorgissin una de-
sena de miniplataformes veïnals que han acabat fent prou soroll com 
perquè la proposta inicial evolucioni força: el túnel del passatge de 
Frígola no es farà, l'eix cívic per dins de Sant Josep de la Muntanya no-
més s'executarà quan no hi hagi el CRAE, s'abordarà Joanic contra el
que es preveia. 

Però encara hi ha una lletra més petita: les remuntes, amb les quals 
el govern municipal preveia obtenir prop d'un miler d'habitatges soci-
als, només estan garantides si formen part d'un habitatge unipersonal 
o si no superen una determinada quantitat de plantes; si no, passaran
a ser pisos socials. També seran possibles les particions de pisos entre
familiars de primer grau per evitar el canvi d'una part a pis social.

Caldrà llegir molt bé la lletra petita però de moment els veïns ja te-
nen matèria per anar llegint abans que tot es presenti com a dat i be-
neït, cosa que també sol passar quan es presenten reformes al límit de 
les vacances d'estiu o d'hivern.
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Cartes al director

Un parlament
fora d'Espanya
Del 29 al 31 d'octubre es van celebrar les
eleccions a l'Assemblea de Representants
del Consell per la República. El Consell per
la República vol ser un govern de Catalunya
a l'exili, amb seu a Waterloo (Bèlgica),
per preparar les bases de la futura
República Catalana evitant la ferotge i
antidemocràtica repressió espanyola.
Les persones degudament inscrites van
votar telemàticament als 500 candidats
que es van presentar en llistes obertes.
Van sortir escollides 121 persones, de
les quals 70% són dones, que ja han
escollit una presidenta de l’assemblea
i hauran d’escollir un president del
Consell per la República, que, fins ara,
ha estat provisionalment el President
Carles Puigdemont, en el mandat del
qual es va celebrar el referèndum del
2017 i que va exiliar-se a Bèlgica per no
ser injustament empresonat, com els va
passar a la resta dels membres del govern
que es van quedar a Catalunya i van ser
condemnats venjativament de 9 a 13 anys
de presó, tot i que, per la pressió de les 
institucions europees, van ser alliberats
després de gairebé 4 anys de presó.
El Consell per la República té 101.913
inscrits, malgrat que per inscriure's
s’han de donar les dades personals i 
això genera prudència en un moviment
extremadament pacífic i democràtic
que ha patit repressió cap a 3.300 
persones! Però el número d’inscrits
del Consell no para de creixer.
En tot cas, Europa no hauria d’ignorar
que el Consell per la República és una
organització enorme que es planteja
desbordar, amb mobilitzacions
pacífiques mai vistes, el control de
Catalunya per part d’Espanya. 
Seria molt millor, i ens estalviaria
patiments a tots, que la UE actués
abans que aquestes mobilitzacions
perjudiquin Europa, i que facilités una
solució democràtica pactada en la que
Espanya sigui forçada a acceptar, no
una independència unilateral, però sí
un referèndum vinculant que decideixi
democràticament sobre aquesta qüestió.
Núria Bou

Lola Capdevila

Aquest Nadal, us trobarem a faltar. 
Moltes persones estimades no seran 
a taula i l’enyorança envairà el pes-

sebre de l’entrada, malgrat les llums i les
figures de cada any. Tot serà diferent per-rr
què a moltes llars el temps s’ha congelat.
Hi trobarem a faltar els nostres éssers es-
timats que, inevitablement, no han pogut
defugir la mort i són a la dimensió des-
coneguda al costat de les estrelles. Estem
passant uns anys molt durs amb una cre-
dulitat esquifida al cor i un ambient mas-
sa agressiu. Volem que tot vagi a millor,
però les relacions humanes, l’economia 

i el planeta van a pitjor. Els bons desit-
jos ara mateix són com neules que se’ns 
desfan als dits. En altres indrets la vida 
s’amuntega contra fronteres inhumanes 
i el fred glaça la confiança i l’esperança
d’una vida digna. Mentre uns s’enriquei-
xen venent armes, altres ens distreuen
amb foteses que no porten enlloc. Al cos-
tat de casa nostra, força persones seguei-
xen buscant als contenidors i dormint al
ras. També hi ha, però, alegries a algunes
llars perquè ha arribat una criatura i re-
neix el cicle de la vida. Confiem que, ben
aviat, cada bes serà dat sens temor i ens
traurem de sobre tant d’esglai. No deixem
mai de mirar-nos als ulls, tinguin la forma
i el color que tinguin, i aprendrem a viure 
i estimar-nos plenament. Salut, Bon Nadal 
i Bon Any!

Aprendrem a viure 
novament

No deixem mai de 
mirar-nos als ulls, 
tinguin la forma i el 
color que tinguin

Ull de 
dona
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NADAL A VILA

Vine a gaudir! 

Tallers, jocs, música....
Tot per els més

 petits de la família 

29 , 30 i 1 A LA TARDA

2 i 3 TOT EL DIA

Organitza: Col·labora:
U.T.E.G.

r3
A les carpes de

 Plaça de la Vila
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14 Opinió
Opinió convidada

Grup de reflexió a l'entorn de la fe de Lluïsos de Gràcia

Què fa el grup de reflexió a 
l'entorn de la fe dels Lluïsos 

L luïsos de Gràcia es va fundar l'any 1855 i està ubicat 
a la plaça del Nord, 7-10. A Gràcia tothom els coneix, 
ja que té una història molt extensa. Per la seva seu 
hi han passat i hi passen milers de persones cada 
any, cada mes. S'hi fan moltes activitats, tals com te-

atre, bàsquet, esplai, agrupament, tennis taula, corals in-
fantils i d'adults, tallers, excursions, titelles, concerts i mà-
gia, tenim un hort, etc.

Tots hi podem trobar els nostres espais per a desenvo-
lupar les inquietuds i els interessos que ens mouen. Tot es 
fa potenciant uns valors humans i socials que són neces-
saris en la vida, en la convivència i en la nostra societat.
Treballem per fer ciutadans compromesos amb ells matei-
xos i l’entorn.

En aquesta entitat, fa alguns anys comptàvem amb
grups de catequesi d'infants, d’adolescents i d'adults. 
També hi havia consiliari i teníem una relació estreta amb 
la Parròquia veïna de Sant Joan de Gràcia. A l'actualitat, 
seguim mantenint aquesta relació.

Tot i el canvi que hem sofert socialment, un grup reduït 
de persones hem continuat el camí, a través del grup Grup 
de reflexió a l'entorn de la fe. Compartim la fe cristiana 
dins la corrent catòlica, en una perspectiva oberta, inten-
tant seguir l’ Evangeli de Jesús.

Som unes deu persones que ens trobem una vegada al
mes per acompanyar-nos, tot enfortint el nostre camí de 
la fe i el compromís. Tractem temes diversos, entre ells al-
guns dels quaderns de Cristianisme i Justícia com Creure 
en la sostenibilitat de Jaume Tatay , t El shock paandèmic
d'Òscar Mateos. També hem treballat el llibre del Francesc
Torralba Cent valors per viure, la persona i la seva acció en el 
món, La joia de l'evangeli i Lloat sigueu del Papa Francesc, u
Lluita i Festa Quaresma i Pasqua, de Joaquim Gomis, Josep 
Lligades i Josep Urdeix, Jesús, aproximación histórica de a
José Antonio Pagola i molts altres. Recentment hem llegit 
i compartit el llibre “Paraules d'Arcadi, què hem après del 
món i com podem actuar” de l´Arcadi Oliveres.

Som comunitat i celebrem l’eucaristia junts en els
temps de Nadal i per Sant Lluís. Des de fa uns anys, tam-
bé formem part d'AUDIR Gràcia, grup de diàleg interre-
ligiós del grup de Gràcia. A través d’AUDIR fem trobades 
regulars a cada centre, amb vàries confessions religioses. 
Preguem juntes i també compartim el seu treball. Això ens 

permet conèixe'ns i ajudar-nos per treballar per la societat 
en la qual vivim.

Als Lluïsos hem fet tres trobades amb AUDIR. Volem 
destacar-ne una on vam compartir com vivim cada creen-
ça espiritual en el món d'avui. Hi van participar persones
de vàries confessions representades per pastors, sacer-rr
dots, rabís, sufís...

Tots pensem que la nostra aportació com a creients a 
l’entitat, al barri, a la nostra vida quotidiana, forma part 
del nostre compromís i testimoni cristià.

Sempre ens hem trobat recolzats pels dirigents de l'en-
titat i formem part de la gran família dels Lluïsos.

Us convidem a les nostres trobades si hi esteu interes-
sats. Podeu contactar amb nosaltres a través de l’email isi-
dreber65@gmail.com - joanmarga@telefonica.net

Pensem que la nostra aportació com
a creients a l'entitat, al barri, a la 
nostra vida quotidiana, forma part 
del nostre compromís i testimoni
cristià. Sempre ens hem trobat
recolzats pels dirigents de l'entitat

Cedida

La 
setmana

La resposta

Albert Balanzà

Són quarts de deu de l'últim dijous 
abans de vacances. A la redacció en-
cara hi som tots: la Silvia acabant el

De Verd, l'Àlex enviant fotos, el Sergi re-
tocant pàgines i patint per l'enviament 
a la planta d'impressió, i el director pi-
cant-se aquesta columna d'urgència per-rr
què un/a col·laborador/a ha tingut un
sotrac inesperat. Que no sigui res.

Fa dies que anem amb mascareta i no 
sabem si atribuir el mal de cap a aquest 
esprint final d'un trimestre complicat; 
com us deia abans de vacances d'es-
tiu, aquest ha estat l'any més difícil dels 
21 anys d'història de L'Independent.
Aquest ha estat un any on en els últims 
mesos hem hagut de treure imaginació
i propostes de sota les pedres per trobar
noves línies de finançament que eixu-
guessin uns números vermells que feien 
perillar la vida del setmanari com mai 
abans no ens havia passat. Ens vam fer
els xulos durant el punt àlgid de la pan-
dèmia sortint al carrer cada setmana 
sense mesurar la caiguda de la publicitat 
i hem vist les orelles al llop.

I la resposta ha estat impressionant, 
emocionant, d'arrebatadora vida, de sor-rr
tir cridant d'alegria al carrer, d'aixecar 
els braços i els punys com qui crida el
gol decisiu de la Champions, de bramar 
que estem vius i que ens sentim esti-
mats. Ens hem sentit acompanyats amb 
les institucions, entitats i particulars
que han fet mans i mànigues per estirar-
se i apostar per nosaltres amb nous pro-
ductes, amb idees que revertissin econò-
micament en clau de remuntada i amb 
gestos simples però igualment efectius 
i valorats com la compra d'un bo de su-
port o una nova subscripció.

Tornem el 14 de gener, com sempre 
després de les dues setmanes de vacan-
ces que agafem per Nadal, i tornarem 
amb la mateixa cara que fem ara, amb 
un somriure de victòria, amb mal als os-
sos pel cansament i la tensió acumula-
da, i -insisteixo- amb el mal de cap que 
esperem que no sigui per culpa del bitxo.
Som uns putos idealistes. Ens agrada la 
feina que fem. Ens agrada el periodisme
local. I aquests mesos, més que mai, ens 
heu fet saber que us importem. Que així 
sigui per molts anys, perquè ens ho se-
guirem passant bé.

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterioral. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anter. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques esa 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audlenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combinEs combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.enal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.zenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC

Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.enari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.

Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per àcia és una ràdio feta majoritàriament per vol

tant la programació pot estar subjecte a peació 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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Les Carteres Reials 
us esperen al campament del claustre de Sant Felip Neri

s Carteres Reials, una de les tradicions que han ar-

relat en els últims anys de manera pionera i original a

Gràcia, tornen enguany al Claustre de l’Oratori de Sant

Felip Neri, a tocar de la plaça del Sol, per rebre les

cartes dels infants i escoltar els seus desitjos i espe-

rances per al nou any 2022. Amb aquesta activitat com 

a Carteres Reials a la Vila des de l’any 2008, vingudes

representant diferents cultures del món, i amb el su-

port de la Fundació Festa Major i de les comissions de

festes dels carrers, les tres carteres, l’Ona, la Sitar i 

l’Estel de Foc, enguany han optat de nou per establir-

se a Gràcia el 4 de gener amb el seu campament en lloc 

de la cavalcada que s’havia fet habitual en el calendari

festiu de Nadal.

Aquesta trobada del 4 de gener al Claustre de Sant Felip 

Neri de 10.30 a 20.30 hores (amb descans entre 14.30 a 

16 hores i amb tancament d’accés mitja hora abans, a

les 14h i a les 20h) serà de nou un esdeveniment únic, 

dos dies abans de Reis, perquè a l’Ona, la Sitar i l’Es-

tel de Foc només les podem veure aquest dia de l’any 

quan l’Estel de Foc desfà l’encanteri que fa invisibles

les Carteres Reials. Totes tres carteres ja esperen amb 

delit la visita dels infants de Gràcia i d’arreu perquè, tal

com explica l’Estel de Foc, “veure les seves cares d’il·-

lusió i escoltar els desitjos i esperances és el que més

ens omple d’alegria”. 

Per a qui encara no les conegui, les Carteres Reials 

tenen uns noms ben curiosos: l’Ona es diu així i el seu 

color preferit és el blau perquè va néixer amb un estel 

blau que pertanyia als cels d’Europa; la Sitar va rebre 

aquest nom perquè li encanta la música i va néixer amb 

un estel verd provinent dels cels d’Orient; i l’Estel de 

Foc s’anomena així pel seu estel vermell, com els cels 

durant la posta del sol a l’Àfrica. Així, doncs, les tres 

Carteres Reials van néixer amb un estel sota el braç, 

cosa que per a alguna gent pot semblar estranya però, 

com diu l’Ona, quan es van establir a la Vila de Gràcia 

van comprovar que d’estrany no en tenia res perquè 

“Gràcia és un lloc on ningú s’estranya de veure’ns i on 

tothom es preocupa de ser feliç i fer feliç als altres”. 

El que és menys conegut de les Carteres Reials és com 

es van convertir en el que ara són, i això va ser després 

d’estudiar, jugar i créixer fi ns a arribar a ser dones sà-

vies. “Un dia -explica l’Estel de Foc- vam rebre una in-

vitació dels Reis d’Orient per assistir a la Trobada de la

Il·lusió, al planeta dels Somnis, i allà ens van pregun-

tar, com a dones sàvies, si volíem treballar recollint les

cartes dels nens i nenes; ens va semblar la millor feina 

del món”. Els estels blau, verd i vermell de les carteres 

també han estat una eina d’aprenentatge: l’Ona explica 

sempre que a ella li ha mostrat els misteris de l’Univers 

i la passió per la tecnologia i els invents, l’Estel de Foc 

apunta que el seu estel li ha ensenyat a parlar amb la 

Natura i per això pot dominar la màgia amb el poder de 

les fades per tornar invisibles les persones i fi nalment 

la Sitar lliga l’estel amb la passió per les arts com la 

música i per poder llegir totes les llengüens del món, 

fi ns i tot les de les sirenes. 

Però la gran pregunta que segurament tothom farà a 

les Carteres Reials aquestes festes a Gràcia és com 

serà el Nadal d’enguany, encara tan ple d’incerteses, i 

la Sitar s’anticipa a respondre abans que ningú: “serà 

un Nadal increïble i el viurem amb la lliçó apresa dels 

últims anys; s’ha d’aprofi tar cada moment amb les per-

sones que estimem i alhora ser molt previnguts”. I l’Ona 

escombra cap a casa: “ens esperen un reguitzell d’acti-

vitats ben divertides: pastorets, fi res i mercats, el con-

cert de Nadal, pessebres... Sobretot: no us perdeu el 

Nadal a Gràcia!”.

El campament del claustre de Sant Felip Neri amb les 

Carteres Reials tindrà també el dia 4 de gener tres pas-

sis (12 h, 17.30h i 19 h) en els quals un patge explicarà 

la història de les carteres i per als quals cal fer reserva 

prèvia [evenbrite.com], i encara uns dies abans, el 29

de desembre, a Can Musons, hi haurà un contacontes 

també amb la història de les carteres (18 h). Una últi-

ma recomanació que han fet l’Ona, la Sitar i l’Estel de 

Foc per a tots els infants: veniu amb un fanalet! Al web

del Districte de Gràcia hi ha les instruccions per fer-ne. 

“Tots vau néixer amb un estel sota el braç i volem veure 

com brilla!”, proclamen les Carteres Reials a l’uníson.
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Exposicions
Fins al 31 de desembre
Exposició Creativitat, expressió artística 
i salut mental. Recull dels Premis Xarxart 
de la Fundació Congrés Català de Salut 
Mental. El Premi Xarxart és un concurs 
de pintura i dibuix, adreçat a les persones 
ateses en els serveis de la xarxa pública 
d’atenció a la salut mental a Catalunya. 
Les obres d’aquesta exposició són el re-
sultat del treball realitzat des de dife-
rents serveis de la xarxa de salut mental, 
que treballen des d’una mirada i orienta-
ció comunitària, acompanyant processos 
d’empoderament de les persones ateses, 
que han desenvolupat una tasca creativa.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10) 

Exposició El Coll-Vallcarca: Zona solidària.
La pandèmia del COVID 19 ha deixat un fort 
impacte que ha colpejat a diferents nivells. 
Durant el confinament i en el retorn poste-
rior a la normalitat, la solidaritat veïnal i el 
suport mutu s’han desenvolupat arreu i el 
nombre d’iniciatives populars als barris ha 
crescut molt. Aquesta és una mostra de les 
iniciatives que s’han creat al Coll i Vallcarca.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

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
Dissabte 25 de desembre
Impro Show especial Nadal.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30h 

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

Diumenge 26 de desembre
Espectacle de dansa per a públic familiar: 
Peter Pan, a càrrec de Pocket Ballet.
Teatreneu (Terol, 26), a les 18h 

Tap jam de claqué amb música en direte. 
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 21h

Dilluns 27 de desembre
Gràcia Autèntica. Un passeig per Gràcia 
ple d'històries divertides. Per a infants de 
6 a 12 anys i les seves famílies. 
L'autèntica (Martí, 18), a les 11.30h i a les 
12.30h, també 28, 29 i 30 

Teatre familiar: La millor carta als reis.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h

Teatre: Lunàticas. Amb María Márquez i 
May Jané.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 20h

Dimarts 28 de desembre
Taller participatiu: L'hort de Nadal (arrels 
i brots).
Plaça John Lennon, a les 10.30h

Concert: Fanfàrria de Nadal, a càrrec de 
Jinx Jazz Band.
Carrer Santuari i Passeig Mare de Déu del 
Coll, a les 11h

Taller de motlles personalitzats de gale-
tes en impressió 3D.
Ateneu de Fabricació (Carrer Perill, 8)

Concert Xmas Rocks, a càrrec de A Grup 
Vocal
Plaça de les Dones del 36, a les 17h

Espectace: ¿Si o No?, de Bruno Oro.
Cinemes Bosque (Rambla del Prat, 16), a 
les 20.15h

Dimecres 29 de desembre
Nadalàctic. 6a Fira del Joc i la Creativitat 
de Gràcia. Fins al 31 dde desembre
Plaça del Sol, de 10 a 14 i de 16 a 19h

Dijous 30 de desembre
Concert de Nadal: Iban Beltran, Josep 
Pedrals i Carles Pedragosa.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Circuit de microteatre: Candy Says + 
Ifigenia inmóvil.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h

Soda Jazz Jam.
Soda Acústic (Gulleries, 6), a les 22.30h

Del 27 al 31 de desembre i 3 i 4 de gener
Trenet de Nadal a Gran de Gràci

Del 2 al 5 de gener
Fira d’Artesans de Nadal 
Plaça Revolució

Dilluns 3 de gener
Espectacle de Circ A la Fresca, de Cirquet 
Confeti.
Passeig Sant Joan (entre Travessera de 
Gràcia i carrer Sant Antoni Mª Claret), a 
les 17h

Dimarts 4 de gener
Instal·lació Juguem per Nadal a càrrec de 
Pájaro Jocs.
Plaça John Lennon, a les 10.30h

Dimecres 5 de gener
Concert: J.G.G. + Pablo Volt.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 24 de desembre
El cant de la Sibil·la. Parròquia de Sant 
Joan Baptista de Gràcia (Carrer de la 
Santa Creu, 2), a les 24h

Dilluns 27 de desembre
Teatre: Els Pastorets.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h, el 
28 i 29 de desembre, i el 2, 3 i 4 de gener

Dimecres 29 de desembre
Poema de Nadal de Josep Maria de 
Sagarra. Recital de l'actor i director Pere 
Raich, acompanyat de les cançons i na-
dales cantades per la Montserrat Toran i 
la Cèlia Prats. Organitza La Memòria. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Del 30 de desembre al 3 de gener
Tallers i activitats ‘Nadal a la Vila’
Plaça de la Vila

Divendres 31 de desembre
L'Home dels Nassos. Cercavila per places, 
carrers i mercats de la Vila.
Sortida des de la Violeta (Maspons, 6), a 
les 10.30h

Dilluns 3 de gener
Taller de fanalets per rebre a les carteres 
reials.
La Violeta, a les 18h 

Fins al 6 de gener
Instal·lació d’un arbre de Nadal + Parada 
de galetes solidàries.
Jardinets Salvador Espriu

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Caamaño&Ameixeiras i La Gravetat de 
Coulomb inauguren el 35è 'Tradi'
El proper 14 de gener arrenca el 35è Tradicionàrius amb el concert d'inauguració a 
càrrec del duet Caamaño&Ameixeiras, lligat a la música i el ball d’arrel tradicional, 
i del La Gravetat de Coulomb, format per Pau Benítez, Manu Sabaté i Blai Casals 
(flabiol, clarinet baix i acordió diatònic). Les primeres, Sabela Caamaño i Antía 
Ameixeiras (acordió cromàtic i violí), presentaran Aire! (Microscopi, 2021), onze 
temes que tenen Galícia com a punt d'origen i retorn. Per la seva part, el trio 
de músics catalans estrenaran el seu primer disc E pur si balla (Seed, 2021) 
 
Divendres 14 de gener al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Recomanem

Leticia G. Blanco
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

El Nadal més Romàntic t’espera 
a la Casa Vicens!

Consulta horari d’obertura a la nostra web:  www.casavicens.org  

Fins al 7 de gener de 2022, vine a gaudir de la primera casa de Gaudí! 
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Silvia Manzanera

Ell fa cinema des de sempre 
però va provar el teatre amb 
'Els veïns de dalt' el 2015 i li 
va agradar. Només pel gust 
del repte, va tornar-hi amb 

'53 diumenges', una història sobre 
les relacions fraternals amb Pere 
Arquillué, Cristina Plazas, Àgata 
Roca i Lluís Villanueva ("només per 
veure al Lluís", diu Cesc Gay, "val la 
pena pagar l'entrada"), que ara farà 
segona temporada al Romea. 

Torna '53 diumenges' després d'una 
gira amb tot a favor. T'esperaves 
aquesta rebuda?
No, la veritat. He seguit la inèrcia 
del que va ser 'Els veïns de dalt', 
vam crear aquest vincle de treball 
amb el Pere Arquillué. Llavors ens 
vam emplaçar a que si mai escrivia 
un altre text ens retrobaríem, però 
tampoc no m'he posat pressió, per-
què jo em dedico al cinema. 

Al teatre entres, doncs, amb la mi-
rada de cineasta.
Quan portes molts anys en una pro-
fessió, pots fer algo diferent sen-
se prendre-t'ho tan seriosament. 
Quan va acabar 'Els veïns" i va anar 
a Madrid i va ser un èxit total, em 
van dir que en dos anys podria te-
nir una altra obra, i vaig dir que 
no, que no volia forçar-me a fer res 
si no em sortia. I aquesta llibertat 
m'agrada molt.

Cesc Gay: "Defenso les 
històries des del diàleg 
i al teatre puc escriure 
coses que al cine no"
El director gracienc torna amb una nova temporada de '53 
diumenges' al Romea i amb una pel·lícula que s'estrenarà el 2022

ta feina de producció. 'Sentimental' 
es va poder estrenar; una altra cosa 
és que la gent no va tant al cinema, 
ni al teatre. 

Diuen que ets el cronista més agut 
de les classes mitjanes urbanes?
Ah, sí? A veure, he escrit molt so-
bre això, cert. Són molts anys tam-
bé treballant amb aquest perfil de 
personatges. També el cinema et 
permet mostrar la intimitat, allò 
que no s'expressa, el que va per 
dins. I això és més fàcil explicar-ho 
al cine que no al teatre.

Els dels creadors que escriuren i 
dirigeixen les seves pròpies pel-
lícules. Acceptaries un encàrrec?
Si m'agradés sí. Adaptar una novel-
la sí que m'agradaria, com a exer-
cici de treball ho trobo interessant. 
Hem estat a prop però al final no 
s'ha pogut per tema drets. Crec 
que és molt difícil, i en general, 
quan una novel·la t'agrada és per-
què no és adaptable. El cinema és 
molt més elemental encara que no 
ho sembli; la literatura té més pro-
funditat.

Seguiràs escrivint teatre?
El primer dia d'assaig, vaig pregun-
tar què s'havia de fer. El fet d'apren-
dre, de no encallar-te sigui la pro-
fessió que sigui, t'enriqueix molt. 
Tinc el feeling que hi tornaré però 
no sé quan. Potser em poso intens 
i em surt una història molt serio-
sa. No ho crec, però mai se sap.

Cesc Gay també té a punt un nou film, 'Historias para no contar'. Foto: Kiku Piñol

Recital de 
poesia jove, a 
la Violeta pels 
Foguerons 2022 
El 28 de gener, amb la complicitat de 
l'Aula poètica que coordina Antoni 
Gost, en una activitat que impulsa 
veus emergents i poetes illencs

la publicació dels seus poemaris 
editats en llibre i amb la veu en-
registrada. El Solstici d’Estiu de 
joves poetes de la Mediterrània, 
des de 1997, ha acollit disset edi-

S.M.

El cartell dels Foguerons de 
Sa Pobla a Gràcia -que si 
res no canvia podrà desple-
gar el seu programa d'acti-
vitats habitual el darrer 

cap de setmana de gener- inclou 
enguany una jornada poètica a la 
Violeta, que compta amb la com-
plicitat de la Fundació Musical 
ACA i l'Aula poètica. Així, el 28 de 
gener, l'equipament de Maspons 
presentarà El Solstici d'Estiu de 
joves poetes de la Mediterrània, a 
càrrec de Maria Dabén, Bartomeu 
Crespí, Max Codinach, Jaume 
Cladera i Miquel Àngel Adrover. 

La Fundació Musical ACA, a tra-
vés de l’Aula poètica que coordina 
el poeta Antoni Gost, treballa per a 
la promoció dels poetes joves amb 

cions, per on han passat una se-
tantena d’autors, entre els quals, 
Laia Martínez, Manel Marí, Mireia 
Calafell, Sebastià Bennasar, Glòria 
Julià o Eduard Escoffet.

Trobada de poetes de la Mediterrània. Foto: Cedida

El ritme del cinema i la televisió de-
uen ser molt diferents.
Ho tinc més per la mà, és el meu 
dia a dia. Però el teatre va aparèixer 
de la búsqueda de nous reptes, de 
canviar, d'arriscar. I ara és la segona 
incursió però té el mateix esperit 
d'arribar-hi sense cap tipus d'obli-
gació. M'he trobat a gust escrivint 
comèdia. I s'ha muntat un equip pe-
tit però que funciona. I jo feliç. 

La temàtica arriba al públic però la 
forma també. Funciona per això?
Mai se sap. Escric personatges amb 
empatia, en situacions quotidianes 
o properes a l'entorn sentimental 
i emocional. Però al final no saps 
perquè la gent omple el teatre. Hi 

ha moltes maneres d'arribar a l'es-
pectador i la meva és aquesta. A 
nivell formal, és una obra de qua-
tre personatges que defensa un joc 
des del diàleg, més que una propos-
ta escènica. M'agrada precisament 
això, al teatre puc escriure coses 
que al cinema no. 

Per què prefereixes la comèdia?
Perquè és el teatre que més m'agra-
da com a espectador. Reconec que 
al teatre necessito una mica més 
l'humor.

Com has viscut la pandèmia? 
He pogut treballar perquè tenia ja 
els projectes en marxa. A més, amb 
les plataformes, sempre hi ha mol-

Breus

Lluïsos obre 
convocatòria per 
a les residències 
artístiques

Lluïsos Teatre obre de 
nou la convocatòria de 
residències artístiques 
dirigida a estudiants i 
professionals de les arts 
escèniques que estiguin 
iniciant el seu procés 
de creació i busquin un 
espai per treballar el seu 
projecte. Les propostes 
es poden presentar fins al 
16 de gener de 2022 (fins 
a les 23:59h), i es donarà 
a conèixer el nom de la 
companyia escollida a 
finals del mateix mes de 
gener. És el sisè any que 
l'entitat aposta per aquest 
espai de promoció de la 
creació jove, que malgrat 
l'aturada obligada el 2020, 
van poder recuperar el 
passat setembre. 

Tallers i bosses 
per finançar 
el Festival de 
Literatura Italiana 
El FLIB Festival de 
Literatura Italiana a 
Barcelona, que veurà la 
primera edició a finals 
de setembre i principis 
d'octubre de 2022, ha posat 
en marxa les primeres 
accions de finançament, 
amb l'obertura dels tallers 
que tindran lloc al gener 
i la bossa de tela 'Io amo 
i libri'. Disponible a le 
Nuvole (Sant Lluís, 11).

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

 Encanto. Dv, ds, dg, dl i dc, 
16.00 i 18.25. Dm, 16.00 i 18.25.
 La casa Gucci. Dv, ds, dg, dl i dc, 
21.05. Dm, 16.00 i 21.05. 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. 
19.15. 22.00.
 Eternals. Dv, ds, dg, dl i dc, 
21.05.
 La Hija. Dm, 21.45. 21.45.
 Madres paralelas. 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
 ¿Qué hicimos mal? Dl, 20.00. 
 Encanto. Dg, dl i dm, 18.00.
 Una librería en París. Dg, dl i 
dm, 18.00. Dl i dm, 16.00.
 Seis dies corrents. Dg, 20.15. dl, 
18.00 i 20.15. Dm, 18.15.
 La vida era eso. Dg i dm, 20.00. 
Dl, 16.00.
 La historia de mi mujer. Dl, 

20.00.
 El sueño de Sigena. Dm, 20.00.
 Ratolins i guineus. Dl i dm, 
16.00.
 Donem la paraula. Dm, 16.00.
 Les vides de Marona 
(Kinosaure). Dg, 18.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Canta 2. Dv, 11.30, 18.10, 16.00 
i 20.20. Ds, 20.10, 18.00 i 22.20. 
Dg i dl 11.30, 18.10, 16.00, 20.20 i 
22.30. Dc, 18.10, 16.00 i 2.20.
 Matrix Resurrections. Dv, 11.30 
i 16.15. Ds, 18.00 i 21.00. Dg, dl, 
11.30, 16.15, 19.05 i 22.00. Dm, 
16.15, 18.05 i 22.00.
 West Side Story. Dv, 11.30, 
16.00 i 19.00. Ds, 19.00 i 22.00. 
Dg, dl i dm, 11.30, 16.00, 19.00 i 
22.00.
 Spider-Man: No way home. 

Dv, 11.30 i 16.15. Ds, 18.00 i 21.00. 
Dg i dl, 11.30, 16.15, 19.05 i 22.00. 
Dm, 16.15, 19.05 i 22.00.
 Cerca de ti. Dv, dg i dl, 16.00 i 
20.35. Ds, 20.30. Dm, 16.00.
Última noche en el Soho. Ds i 
dg, 20.20 i 22.30. Dj, 22.30.
Sis dies corrents. 20.45.
Mironins.Ds i dg, 12.45.
La família Bloom. 11.30.
Fue la mano de Dios. 11.30.
El poder del perro. 16.00.
El buen patrón. 22.30.
Todas las mañanas del mundo. 
Dj, 11.30.
La fada de les estacions. Ds i 
dg, 11.30.
Mironins.Ds i dg, 12.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
 La familia Bloom. 16.00, 18.40, 
20.35 i 22.30.

El buen patrón. 17.55.
Spider-Man: No Way Home. Dj, 
16.20, 19.10 i 22.00.
Eiffel. 16.00.
Tres pisos. Dj, 16.00 i 20.15. 
La tierra de los hijos. Dm, 11.30 
i 20.15.

Impuls als pessebres de 
Gràcia amb un primer 
recull i un itinerari 
El 2023 es compliran 800 anys de la primera representació del 
Naixement. Per escalfar motors de cara a l'efemèride, activistes 
graciencs engeguen un projecte per recollir-ne la història local

S. M.

L a tradició dels pessebres 
s'ha diversificat i ampliat els 
darrers anys a Gràcia amb 
propostes ben diverses, con-
figurant un territori pro-

pi dins de la ciutat. Precisament 
per emfatitzar i posar en valor les 
aportacions que es fan des del dis-
tricte pel que fa a les representaci-
ons del Naixement, activistes gra-
ciencs -amb el suport de diverses 
entitats- han editat enguany una 
guia que s'ha repartit per diferents 
punts i que es pot trobar als 7 pes-
sebres que han aparegut en aques-
ta primera edició. 

La idea, però, és ampliar el re-
cull de cara al 2023, quan que es 
compleixen 800 anys del primer 
pessebre. "Només hi ha dos pes-
sebres Playmobil a tot Barcelona, 
i tots dos estan a Gràcia", expli-
ca Dídac Torres, president dels 
Geganters i un dels impulsors de la 
guia, juntament amb Josep Maria 
Contel. "Els pessebres de la Vila 
són un referent de ciutat", afegeix. 

Així, en aquest primer recull 
apareixen les propostes més clàs-
siques, com ara les que ofereixen 
l’Oratori de Sant Felip Neri o la 
Parròquia de Sant Joan Baptista 
a la plaça Virreina -i que comp-

La proposta de la Violeta. Foto: JMC

Jean Letellier, la quotidianitat 
de la fotografia

Ramon Casalé Soler 

No fa pas gaire que va tancar la galeria-llibreria 
Mecànic, dirigida pel fotògraf Jean Letellier, espai 
on també havia exposat els seus treballs. Letellier 

va néixer a París i es va formar a la Parsons School de 
Nova York. Ha exposat principalment a la capital fran-
cesa i a Barcelona, i ha publicat diversos llibres (El res, 
Diàlegs, Llibre seriós I-II i Llibre blanc). Des de fa 20 anys 
treballa en un diari fotogràfic d’objectes quotidians. 
En les seves obres predomina tot allò relacionat amb el 
que succeeix en els pobles petits, on l’arquitectura i la 
vida quotidiana són els seus principals objectius. 

Ara, ha exhibit els seus treballs -unes 25 fotografies- 
a la galeria H2O (carrer Verdi, 152) a l’exposició Llargues 
ombres. Totes les obres s’han realitzat amb una càme-
ra analògica que, segons el mateix artista, “la llum tra-
vessa l’objectiu per impregnar la pel·lícula”. És cert que 
hi ha fotògrafs que se senten còmodes amb la fotogra-
fia analògica en blanc i negre, ja que els hi ofereix unes 
prestacions possiblement més creatives que no pas la 
fotografia digital. Les imatges són de l’Empordà, on ha 
viscut i ha fundat una llar. Ho fa des d’una visió prope-
ra, o el que és el mateix, d’una manera “simple, dolça 

i íntima”. Són fotografi-
es ben personals, on el 
concepte de bellesa no és 
el que s’entén habitual-
ment, sinó que la bellesa 
sorgeix d’uns objectes o 
restes d’edificacions que 
es poden considerar com 
a ruïnes o que estan en 
desús, però amb un pas-
sat i una història darre-
ra. La llum per a ell és un 
factor essencial a l’hora 
de plasmar les seves cre-

acions fotogràfiques, ja que tenen “una atmosfera par-
ticular”. Per això mostra escenes que a primer cop d’ull 
poden ser insignificants per a l’espectador, però què en 
realitat no ho són, ja que formen part de les vivències 
dels seus habitants, com per exemple una fotografia on 
veiem una cortina vermella que protegeix l’entrada a 
una de les habitacions de la casa. La llum que incideix 
a la paret on s’albiren unes taques o esquerdes, com si 
es tractés d’un decorat teatral. En altres obres apareix 
l’exterior de la casa, on unes plantes descansen damunt 
d’un test; una nena va en bicicleta; un cotxe està apar-
cat a sota d’un arbre; ouna piscina de plàstic que ser-
veix perquè es remullin els nens. Totes aquestes situa-
cions que sorgeixen a l’interior i exterior d’un habitatge 
rural configuren l’apreciació de l'artista de voler mos-
trar una nova mirada d’allò que passa desapercebut per 
a molta gent. En les seves paraules: “un testimoni del 
seu temps, en un context de reflexió profunda sobre la 
reutilització i la millora d’objectes existents”.

crítica 
d'art

Són fotografies 
personals, on la 
bellesa sorgeix 
d'objectes o 
edificacions en 
ruïnes o desús

ten amb el suport de la Fadrinalla 
i dels Catifaires de Gràcia respec-
tivament-, amb altres formats més 
contemporanis. En aquesta línia és 
pioner el pessebre de la Violeta, 
que ja és un clàssic del Nadal graci-
enc: fet íntegrament amb figures i 
complements de Playmobil, la pro-
posta que des de fa cinc anys cons-
trueix l’historiador i fotoperiodis-
ta Josep Maria Contel representa 
-en un total de 10 m²- un complet 
paisatge al voltant de l’escena del 
Naixement. Un altre fan incondi-
cional d’aquestes mítiques figures, 

el casteller gracienc Martí Urgell, 
es va animar l’any passat a fer un 
pessebre també de playmobil, a 
Can Musons, experiència que re-
peteix enguany. L’oferta dels pes-
sebres es completa amb els que 
munta la Fundació Festa Major, el 
Centre i el Cercle Catòlic. De les en-
titats, Lluïsos també s'hi suma a la 
tradició. A més, tots els pessebres 
de la guia es poden visitar amb un 
ruta organitzada per l’Associació 
Joan Amades i l'Ajuntament de 
Barcelona dimarts 28 de desem-
bre. Cal inscripció prèvia.

1. Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia. c/Sol, 8
2. Parròquia de Sant Joan Baptista de Gràcia. 

Plaça de la Virreina
3. Pessebre de playmobil a La Violeta de Gràcia.

Carrer Maspons, 6
4. Can Musons. Carrer Alzina, 9
5. Cercle Catòlic de Gràcia. Carrer Santa 

Magdalena, 12
6. Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Carrer 

Ros de Olano, 9
7. Pessebre de Playmobil de Can Musons. 

Carrer Alzina, 9

Guia de Pessebres 2021
Fins al 2 de febrer

Travessera de Gràcia
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A causa d'un error involuntari en la reserva dels bitllets de loteria de la Grossa, 

corresponent al sorteig que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2021, LES 

PAPERETES de participació venudes per l’Associació Cultural l'Independent 

de Gràcia per un import de 2 € com a participació i 0,50 € com a aportació a 

l'associació, per a cadascun dels números 12.831 i 23.638 han de ser RETIRADES 

ABANS DEL 31/12/2021, dia del sorteig.

Per esmenar l’error, i un cop fetes les consultes a nivell legal i registrat el canvi 

davant la notaria Rúbies Tarragona, amb seu a l’avinguda Diagonal 407 amb 

el número de protocol 4605, l’Associació Cultural L’Independent de Gràcia 

BESCANVIARÀ PEL MATEIX IMPORT dites paperetes de participació per unes 

de noves amb els números 73.591 i 35.968. No obstant això, també existirà la 

possibilitat de reemborsament per a aquelles persones que desitgin retornar les 

paperetes i que se’ls retorni la seva aportació. 

Demanem disculpes per les molèsties que aquest fet pugui ocasionar i volem 

informar a tothom que el domicili social de l'Associació es troba al Carrer Perla 

nº 31, baixos de Barcelona, on es podrà realitzar aquest bescanvi, en horaris de 

17 a 20 hores els dies 24, 27, 28, 29 i 30 de desembre.

Quedem a la seva total disposició a la nostra seu, al telèfon 609605651 i al correu 

electrònic administracio@independent.cat

AVÍS IMPORTANT


