
Veïns i comerciants ultimen 
els serrells de l'Abaceria sobre 
verd, magatzems i calendari
El projecte executiu no s'enllestirà fins al març i dóna marge a la negociació 
final mentre els tècnics arrenquen l'anàlisi de l'estat dels edificis de l'entorn 

L'estructura característica de l'Abaceria, símbol dels últims mesos, que s'haurà d'enderrocar i substituir per una rèplica. Foto: A.G.P.

Albert Balanzà

Un mes després de la presentació de la proposta de-
finitiva de la nova Abaceria, amb la confirmació de 
l'ampliació d'espai públic a la banda de Mare de 
Déu dels Desemparats però com a principals no-
vetats la substitució de tota l'estructura de ferro 

encara present per una rèplica i la retirada de la idea d'in-
cloure una cooperativa d'aliments, la comissió de seguiment 
de veïns i comerciants s'ha reunit aquest dijous per entrar 
definitivament en els serrells del projecte executiu que no 
s'enllestirà fins al març i que dóna marge encara, per tant, a 
la negociació d'aspectes com la quantitat de verd, les possibi-
litats d'ús dels magatzems de la planta subterrània tercera i 
el sempre arriscat calendari. L'Associació de Comerciants ha 
posat èmfasi en el calendari davant la previsió d'inici a l'últim 
quadrimestre de 2022 i Afectats Abaceria ha remarcat que no 
vol "una altra plaça dura". Els tècnics ja han arrencat l'anàlisi 
de l'estat dels edificis de l'entorn. Pàgina 3
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2 Política

Albert Balanzà

L aia Torras (Igualada, 1973) 
és la nova presidenta d'Òm-
nium Gràcia després dels 
sis anys d'Helena Vicente. 
De formació politòloga i lli-

cenciada en Periodisme, Torras 
agafa el relleu en un moment de 
canvis a l'entitat amb més socis de 
Catalunya, 190.000 (6.514 a Gràcia).

Per què acceptes?
Perquè m'ho proposen, perquè no 
vaig trobar prou arguments per no 
acceptar i perquè puc ser útil.

Has estat implicada en grans enti-
tats i institucions en llocs de res-
ponsabilitat, i localment se t'ha 
vist amb les famílies de L'Univers. 
Què aportaràs presidint Òmnium?
És difícil de concretar si no es té 
en compte el conjunt d'Òmnium 
Gràcia, perquè no tinc aquell co-
neixement del teixit de tota la vida.

Cal?
Sí, i hauré de fer aquest esforç de 
coneixement. 

Òmnium Gràcia fa deu anys i és un 
reflex de canvi del barri. Què apor-
ta Òmnium en aquests canvis?
Hem de contribuir a enfortir els 
consensos en sentiment de perti-
nença que tenim com a país des de 

Laia Torras (Òmnium): 
"L'etapa és diferent; cal 
més xarxa i projectes per 
construir el sol poble "
"Qui va enrarir el pregó de Festa Major van ser les xarxes; a 
plaça no va sorprendre", recorda la nova presidenta de l'entitat 

sències sinó que es treballa. Hi ha 
una idea de país, esclar, però no és 
un tema de conversa, sinó que vo-
lem enxarxar i compartir.

Què suposa tenir el fins ara presi-
dent, Jordi Cuixart, com a veí?
Se l'estima moltíssim des d'Òm-
nium Gràcia, perquè és proper i 
perquè està disponible. Hi ha una 
estimació molt excepcional, que 
impressiona.

A pilota passada, com valoreu l'epi-
sodi del pregó de Festa Major?
Ens vam quedar perplexes de l'efec-
te posterior. Érem a plaça, i allà va 
passar el que passa molts cops: gent 
que xiula el govern per coses diver-
ses. No vam viure-ho d'una manera 
sorprenent, el que ho va enrarir i 
magnificar van ser les xarxes, amb 
gent que no hi era.

Quin missatge vas donar dilluns 
passat com a nova presidenta?
Faré servir les paraules de Cuixart 
en el seu relleu: hem vingut a ser 
útils, no importants.

Què farà Òmnium Gràcia que no 
hagi fet encara?
Estem en una etapa diferent amb 
uns anys últims trepidants. Cal 
aprofundir la xarxa i els projectes 
per construir el sol poble, mante-
nint això sí el record de la repressió 
brutal que hem viscut.

Laia Torras, aquest dimecres, moments després de l'entrevista. Foto: A.B.

Breus

Ca l'Espina 
s'enfronta al 
desallotjament 
amb data oberta

La casa okupada del carrer 
Astúries 12, que enfronta 
des del gener de 2020 els 
residents amb l'empresa 
Bojous SL de la família 
Fradera, ha començat 
la fase decisiva amb la 
designació de data oberta 
per part del jutge a partir 
de la segona quinzena de 
gener. Tant al 2020 com al 
2021, els processos judicials 
ja van fer desallotjar els 
baixos de la finca i un 
dels pisos. L'assemblea 
conserva encara tres 
habitatges de la finca.

Després del canvi 
Maeztu-Matute, 
ara la placeta 
Montserrat Riera
Un cop aquest dissabte 
22 es faci el rebateig del 
carrer Ramiro de Maeztu 
per Anna Maria Matute, 
a tocar del CN Catalunya 
i del Park Güell, el 
següent torn de retoc del 
nomenclàtor es farà el 29 
de gener amb el bateig 
de la placeta Montserrat 
Riera a l'avinguda del Coll 
del Portell. L'espai, que 
es va aprovar a Gràcia el 
2019 i a la ponència de 
ciutat al juliol, honora 
la impulsora de l'escola 
Heidi (Turó del Cargol). 

À.G.P.

la llengua, la cultura o la cohesió 
social per estar forts quan calgui 
assumir un nou embat de l'Estat. 

A Gràcia tenim un perfil de nou-
vingut europeu. Com l'incorpores 
a aquest sentiment de pertinença?
Convidant-los a participar en la 
vida cívica. No és tan explicar com 
viure-ho. Gràcia té aquesta potèn-
cia, i així es pot explicar la dimensió 
nacional. També ens passa amb els 
joves: tenim una mitjana d'edat a 
Òmnium a partir de 50 anys. 

Com fareu que s'acostin els joves? 
Volem aprofitar els recursos de l'es-

cola de formació Guillem Agulló. La 
cultura, la cohesió, els valors cívics, 
han de comptar entre el públic jove, 
a qui a vegades ens costa d'enfocar. 
Volem treballar amb les organitza-
cions juvenils de Gràcia per generar 
diàleg i espais de trobada. 

Hi ha una altra frontera, que és 
la ideològica. Com us acosteu a 
aquells que no són necessàriament 
independentistes i van votar l'1-O? 
Treballant no en base a idees 
sinó en base a projectes, com les 
Revoltes a Vallcarca i al Coll, per 
exemple. A Òmnium, quan hi en-
tres, sorprèn que no es parla d'es-

À.G.P.

Caminant per Gràcia i des de 
galeries i balcons, cada cop 
hi ha una companyia més 

gran en el nomenclàtor dels ho-
menots que hi han viscut i per-
viscut: dimarts al CIC va quedar 
constància de la forta petjada 
local de Joan Triadú. L'activista 
Joan Josep Isern, comissari de 
l'Any Triadú, va arrencar l'acte 

amb una imatge de Triadú amb 
Josep Palau i Fabre al carreró de 
les Carolines el 1943, allà mateix 
on el pare del futur pedagog tre-
ballava a Can Bernades i l'amo de 
la sederia va pagar-li part dels es-
tudis perquè no hagués d'entrar 
a l'escola del costat per la banda 
dels pobres, pel carreró. El fill, 
Joaquim Triadú, va tancar l'acte 
reivindicant que la casa familiar, 
a Riera de Cassoles, on l'homenot 
va fer els primers cursos de litera-

tura el 1957, ja no és Gràcia "però 
mira cap a Gràcia". Entremig, un 
deliciós escrit de l'editor Jordi 
Albertí, amb un poema de 1950 
d'Arthur Terry sobre Triadú, va 
reblar el retrat.

Però no es va tancar així, com 
s'esperava l'Any Triadú, que en 
un any ha tingut una cinquante-
na d'actes, tres exposicions, una 
vintena d'actuacions musicopoè-
tiques i fins i tot una sardana, i la 
placa a la casa familiar. Hi haurà 

punt i seguit fins al juliol, perquè 
la Universitat de les Illes Balears 
ha demanat una de les expos i el 
Palau Robert programarà la que 

hi ha a Sant Cugat a partir del 26 
de gener. I la família i 17 entitats 
seguiran reivindicant un espai 
públic Triadú a Gràcia.

El repor

 L'Any Triadú es prórroga fins al juliol amb expo al Palau Robert 

Retrat al carreró de les Carolines

Inici de l'acte del CIC dimarts, amb Joan Josep Isern a la taula. Foto: Cedida
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El projecte executiu de 
l'Abaceria, en els serrells 
definitius sobre verd, 
magatzems i calendari
Veïns i comerciants reactiven la comissió de seguiment i 
hauran de pactar la velocitat de l'obra en les properes sessions

Albert Balanzà

L a comissió de seguiment del 
nou Mercat de l'Abaceria, so-
vint escenari de fortes dis-
cussions entre veïns i comer-
ciants, s'ha tornat a celebrar 

aquesta setmana després de mesos 
inactiva amb un acostament de po-
sicions en les grans línies generals 
del projecte (plaça lateral a Mare de 
Déu dels Desemparats, nova cober-
ta rèplica, usos de planta tercera so-
terrània ben socialitzats i absència 
de la cooperativa d'aliments). Amb 
aquests eixos més o menys assu-
mits per totes les parts, els serrells 

L'entrada d'Indústria-Passeig de Sant Joan del mercat provisional . Foto: A.G. P.

Els veïns i comerciants han llan-
çat, per la seva banda, algun marra-
meu a les exigències de la plaça se-
micoberta que demana Patrimoni 
per garantir la rèplica de la coberta, 
però s'han mostrat satisfets per la 
inclusió de les plaques fotovoltai-
ques en el projecte.

Finalment, el calendari és el que 
fa més por a tots plegats: l'Associ-
ació de Comerciants demana que 
quedi clar "de quants anys estem 
parlant, perquè ja en portem tres a 
Passeig de Sant Joan i no s'ha fet cap 
mercat en 24 mesos". El Districte 
ha emplaçat també les dues parts a 
pactar en comissió si es faran obres 
en cap de setmana.

Els tècnics arrenquen l'anàlisi 
de l'estat dels edificis de 
l'entorn. Tal com es va fer a 
Travessera de Dalt o en altres 
grans reformes, la previsió de 
possibles esquerdes noves com 
a conseqüència de moviments 
de terres ha implicat que a 
l'Abaceria ja s'estiguin iniciant 
les "auscultacions" per fer una 
foto fixa actual de possibles 
patologies i assentament del 
terreny en diferents punts.

Societat

s'han centrat en el com de la plaça 
(Afectats Abaceria no vol "una al-
tra plaça dura" i els paradistes no 
volen racons que costin de mante-
nir) o en el qui dels magatzems del 
soterrani -3 (el Districte ha aclarit 
que hi haurà espai per a comerci-
ants de l'entorn, entitats i fins i tot 
Ajuntament).

Veïns i comerciants, tenint en 
compte que el projecte executiu 
definitiu no estarà tancat fins al 
març, també han matisat la ban-
da del mercat del carrer Torrijos, 
on hi aniran les parades exteriors. 
"Almenys ara arribaran a la canto-
nada amb Puigmartí i seran més 
amples", ha dit la presidenta de l'As-

sociació de Comerciants, Maribel 
Ampolla. "Hi veiem encara una 
forta assimetria entre l'amplitud 
de Mare de Déu dels Desemparats 
i Torrijos, almenys que el carrer tin-
gui sis metres d'amplada", han dit 
Afectats Abaceria.

Els paradistes també han mos-
trat la seva satisfacció pel fet que es 
descarti la cooperativa d'aliments 
("No tenia sentit amb horaris més 
enllà del mercat i amb productes en 
competència", diu Ampolla), men-
tre que Afectats Abaceria ha posat 
èmfasi en la promesa del Districte 
de buscar un altre espai a Gràcia 
quan els seus impulsors tinguin el 
projecte més madur.

Breus

Arrenca l'obra al 
solar de l'antiga 
Torreta d'Escorial 
per acabar el 2023

La finca on fins al 2019 hi 
va haver el restaurant La 
Torreta d'Escorial ja té 
instal·lada la grua i s'estan 
apuntalant els laterals per 
aixecar el futur bloc de 
cinc plantes. Els portals 
immobiliaris ja fa mesos 
que publiciten preus de 
fins als 579.000 euros, que 
en el cas del dúplex de la 
planta baixa picarà fins 
als 754.000 euros. L'obra 
havia d'arrencar al juny 
i s'acabarà a principis de 
l'any 2023.

Cedida

La comunitat 
filipina vista per 
l'artista Nikki 
Luna, a Casa Vicens

Casa Vicens acull des 
d'aquesta setmana i fins 
al 26 de juny la primera 
exposició individual que 
l'artista filipina Nikki Luna 
fa a Barcelona. Amb el títol 
'Guerra', l'artista reivindica 
el paper de les dones que 
exerceixen treball invisible 
en la societat actual a 
partir de l'experiència de la 
seva pròpia família.

Cedida

Salvem L'Alzina 
critica l'execució 
del nou jardí 
de les casetes 
Polèmica per la definició de l'espai 
amb grava, que l'assemblea adverteix 
que es carrega la biodiversitat i que 
el Districte ha promès que retirarà

destruir la floraespontània i la bio-
diversitat del jardí", han apuntat. 

Salvem L'Alzina ha interpretat 
que l'execució atempta contra el-
procés pactat i que "no es respec-

A.B.

L a recta final de l'execució de 
l'espai ajardinat públic que 
s'obrirà al peu de l'alzina 
bicentenària de les casetes 
d'Encarnació portarà cua: 

aquest dimarts els operaris de la re-
forma han uniformat el fins ara ter-
reny assilvestrat amb un escampall 
de grava que ha aixecat polseguera 
entre els veïns de Salvem l'Alzina. 

Ni el desplegament de la tarima 
al voltant de l'alzina ni la línia de 
verd a tocar dels murs (ni l'endar-
reriment de les obres que s'havi-
en d'haver fet fa nou mesos) havi-
en generat polèmica, però la grava 
i la compactació aplicada indirec-
tament pels vehicles d'obra han fet 
que els veïns qualifiquin l'execució 
de "vergonya". "Això contribueix a 

ta així la feina de la gent que vam 
salvar el patrimoni de les casetes". 
"Volem verd, no un sorral per a 
gats", han conclòs. El Districte ha 
promès que retirarà la grava.

La tarima al voltant de l'alzina, i la grava que el Districte diu que retirarà. Foto: A.B.
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Els Laboratoris Viñas 
guanyen temps per 
segon cop en 20 anys en 
el canvi del Pla General 
El govern de BComú-PSC i ERC deixen a punt en comissió 
l'aprovació provisional del canvi de Pla General al ple de gener 

Albert Balanzà

T al com ha passat amb 
Passatge Frígola o amb el 
santuari de Sant Josep de 
la Muntanya, el canvi del 
Pla General ha fet ressor-

gir peces urbanístiques pendents 
de resoldre ja debatudes ara fa 20 
anys i, després del llarg procés de 
negociació, els Laboratoris Viñas 
de Torrent d'en Vidalet és la que en 
sortirà més malparada de les tres, 
dit entre moltes cometes. Frígola 
ha quedat desafectat, Sant Josep 
no obrirà cap eix cívic mentre no 
marxi el CRAE i l'espai industrial 

s'ha calendaritzat per executar-se 
en no menys de 12 anys amb doble 
clau urbanística 17/6 per donar se-
guretat jurídica a futurs arrenda-
ments i poder continuar l'activitat 
del centenar de treballadors que 
hi ha tant als laboratoris (80 per-
sones) com a un despatx professi-
onal (20 treballadors).

En un llunyà número 10 de 
L'Independent, el titular de por-
tada era el següent: L'expropiació 
de Laboratoris Viñas haurà d'espe-
rar. El regidor de Gràcia era Ferran 
Mascarell, aleshores al PSC, partit 

La seu de Laboratoris Viñas, a Torrent d'en Vidalet. Foto: S.M.

Laboratoris Viñas i en el balanç 
de dos anys el regidor va adme-
tre que la compra dels terrenys 
per destinar-hi una zona verda 
de 3.500 metres quadrats hauria 
d'esperar i no es descartava la re-
cerca d'alternatives. "No ho te-
nim clar de poder-ho fer", va dir 
en aquell moment Mascarell. A fa-
vor del primer ajornament també 
hi jugava la rehabilitació interior 
que els laboratoris havien fet a 
principis de 2000. Ara les circum-
stàncies han canviat, encara que 
sigui a llarg termini.

A.B.

L 'emblemàtic taller d'artesania ceràmica quasi cen-
tenària del Poble Espanyol Ceràmica Roig, que es 
va veure obligada a tancar portes del recinte de 

Montjuïc el setembre de 2020 i que va anunciar el seu 
trasllat a Gràcia (vegeu núm. 814), ha fixat per a l'oc-
tubre de 2022 l'obertura del nou establiment al carrer 
Francisco Giner 37 en el qual hi han treballat en l'ade-
quació fins ara. "Obrirem segur, amb o sense pandè-
mia", ha apuntat Montserrat Zamorano, responsable 
de Ceràmica Roig, posant èmfasi en la dificultat afegi-
da que els ha impedit una reestrena més ràpida. Amb 
el taller del Poble Espanyol ja passat a la història, la 
iniciativa es proposa ara el rellançament a tocar de la 
plaça de la Vila per arribar amb velocitat de creuer al 
centenari que celebraran el 2029.

Ceràmica Roig 
fixa l'obertura 
a Gràcia per a 
l'octubre de 2022 
L'emblemàtic taller d'artesania 
del Poble Espanyol fixa la 
reestrena i el futur centenari

L'espai industrial es 
reivindicava com a 
plaça el 1998 i el PSC 
amb Mascarell va 
fer un primer intent

Toni Torrens, en una exposició de Foguerons al CAT. Foto: JM Contel

de Baix i als carrers Verdi, Joan 
Blanques de Baix de Tot, Llibertat, 
Fraternitat de Dalt, Puigmartí, 
Berga i Progrés.

A p r o f i t a n t  c o m  s e m p r e 
bona part de l'estructura veï-
nal de Festa Major, la festa dels 
Foguerons només trobarà aquest 
cop de nou l'aplec de l'arròs 
brut, però serà una edició quasi 
de màxims perquè ja és en mar-
xa a l'Espai Musons una mostra 
amb els cartells de les 30 edici-
ons i dijous 27 el principal impul-
sor de la festa a Gràcia, l'activis-
ta poblenc Toni Torrens, rebrà el 

Els Foguerons cremaran a 11 espais de Gràcia
L'activista i principal impulsor de la festa, Toni Torrens, rep el premi Joan Amades en una acte al CAT dijous 27

A.B

Enguany tampoc hi hau-
rà foguerons a Sa Pobla, 
el simbòlic municipi ma-
llorquí des d'on es van ex-
portar a Gràcia (i ja en fa 

30 edicions), però sí que la Vila ha 
driblat bé les condicions sanitàri-
es i tot és a punt perquè el proper 
cap de setmana torni a sonar la 
ximbomba, se senti la glosa i cre-
mi el foc a 11 places i carrers. Serà 
a les places del Diamant, Virreina, 
Nord i Gato Pérez-Fraternitat 

premi Joan Amades en un acte 
al Centre Artesà Tradicionàrius. 
Tot plegat donarà pas a la clàs-
sica nit de glosa i una exposició 
del Museu Etnològic. Divendres i 
dissabte, en qualsevol cas, seran 
els dies forts: el primer dia amb 
la lectura poètica Solstici d'estiu 
i el concert de Mar Grimalt i Es 
Gall de Sa Pastera al CAT i el se-
gon dia amb la recuperació del 
folk als mercats, una mostra cas-
tellera i de cultura popular en ge-
neral a plaça de la Vila, la cercavi-
la de Vila a Virreina i l'encesa dels 
foguerons i l'inici de la revetlla.

Sant Medir 2022 ja té 
el cartell guanyador 

L 'il·lustrador Rubén Lucas, amb un cartell que re-
presenta una nena allargant la mà al cap d'un ca-
vall ple de caramels, és el guanyador d'enguany 

del concurs de cartells que organitza la Federació 
de Colles de Sant Medir amb motiu de la festa major 
d'hivern de la Vila, que com sempre se celebrarà el 
3 de març. El president de la federació, Josep Antoni 
Torralba, ha assegurat la celebració de la festa, amb 
tots els preparatius en marxa, malgrat els dubtes que 
genera la crisi sanitària.

Cedida

que duia la mesura al programa 
electoral de 1999 després que la 
plataforma Recuperem les Places 
per Jugar reivindiqués l'espai des 
de 1998. Aleshores el debat sobre 
obtenció de verd al nucli històric 
de Gràcia va posar en el punt de 
mira l'expropiació de l'altiga fà-
brica OSI (actual Espai Jove La 
Fontana) i ja s'apuntava la recu-
peració de la gasolinera de Bailèn-
Quevedo on anys més tard hi nei-
xeria l'escola L'Univers. 

Però la considerada joia de la 
corona del mandat Mascarell era 
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02.42 h. Carrer Gran. La Ideal (no) es crema
Crònica d'una nit d'angoixa per l'incendi en un dels establiments centenaris de Gràcia,

que es va aturar a temps: "tornarem a obrir ben aviat, no ens donem per vençuts"

Albert Balanzà

N o hi ha debat: la centenària 
Pastisseria Ideal té els millors 
xuixos del món (i altres delíci-
es), i tot va estar a punt d'anar-
se'n en orris la nit de dijous a

divendres passat. Cap a quarts de tres, una 
fumera va alertar la Maria Lluïsa i un dels
fills, en Jordi, que viuen als pisos superi-
ors del mateix bloc, i el rellotge marcava
les 02.42 hores quan aquest periodista -que 
hi viu a tocar- es va llevar d'un bot quan va 
sentir els cops constants dels bombers per 
rebentar la persiana metàl·lica de la botiga
del carrer Gran 207 i entrar a apagar el foc.

L'automàtica sortida als balcons dels
veïns va constatar una realitat: el carrer
estava ple de camions i cotxes de bom-
bers, la Guàrdia Urbana ja havia creuat
dos vehicles per impedir la circulació de
pujada pel carrer Gran i desviar-los per 
Carolines, i la pastisseria s'estava cremant 
(o almenys hi sortia un fum negre que no 
feia gaire bona pinta). Tots els veïns preo-
cupats que es van abocar a seguir l'incen-
di es van replegar aviat perquè les cases
s'omplien del fum de la Ideal.

Però ningú dels que es van desvetllar, i 
menys els propietaris de l'establiment, no

podrien dormir més aquella nit. Tampoc 
els periodistes veïns. El més lògic era bai-
xar al carrer. Ja a peu de carrer, i havent 
passat entremig dels vehicles d'emergèn-
cies, amb els efectius més atrafegats en la 
feina que a detectar un veí que sortís d'una 
escala a aquella hora, el queixal entrant
de finca que hi ha a Gran entre els carrers 
Santa Àgata i Betlem aportava una bona
visibilitat i poca molèstia sobre l'opera-
tiu. Més a prop de Betlem, davant de la re-
sidència de gent gran, en Lluís, el fill de la 
Ideal que porta l'obrador -al barri l'ano-
menen Puigcercós per la semblança que té 
amb l'exdirigent republicà-, seguia l'extin-

ció de l'incendi amb una (només) aparent
tranquil·litat. Segur que també hi era en
Miquel Àngel, l'altre germà que habitual-
ment despatxa, però al Lluís el delataven
els pantalons blancs de pastisser.

Encara sortia fum negre tres quarts
d'hora després d'haver-se declarat l'incendi
i els bombers no només entraven atrafe-
gats per la porta de l'establiment (vés a sa-
ber quin era l'estat en aquell moment dels
aparadors i dels interiors sobretot de de 
fusta, o de la barra per esmorzar o de la pe-
tita repisa on cada divendres hi deixem un 
bon grapat d'exemplars de L'Independent).

Ni era el moment d'emprenyar la famí-

lia ni els bombers però sí que els agents de 
la Guàrdia Urbana van donar les prime-
res pistes per a l'esperança: en primer lloc, 
ningú no havia pres mal, i en segon, quan 
havien arribat, tot just s'iniciava el foc, al
fons de l'establiment. "Danys materials", 
vam publicar al compte de Twitter del set-
manari. Ni més ni menys.

 Al cap d'una hora ja sortia més esquitx 
d'aigua i fum blanc que negre, però encara 
hi va haver alguna glopada que va invisi-
bilitzar bona part del carrer. No va anar a 
més. Encara hi va haver una hora ben bona 
de feina per remullar l'interior.

L'endemà, ben d'hora, amb els primers 
whatsapps amb els afectats, els missatges 
eren tranquil·litzadors. "Tinc fotos", deien. 
Tothom es va oferir a netejar i a treure ai-
gua bruta. Lògicament tot el comestible es 
va perdre, però en Miquel Àngel ja ho pro-
clamava a les cinc de la tarda: "Tornarem a 
obrir ben aviat".

Cada dia d'aquesta setmana hi ha ha-
gut gent aturant-se a la porta de la Ideal i 
un rètol a la porta ho deixa clar: "El barri 
de Gràcia ha demostrat un cop més que 
conserva uns valors en perill d'extinció i 
això ens ha donat empenta per no defallir; 
volem tornar a veure-us tan aviat com si-
gui possible perquè no ens donem per ven-
çuts". La Ideal és crema.

Operaris de Bombers en ple operatiu dijous passat, de matinada, davant de la pastisseria. Foto: A.B.

de Gràcia

www.independent.cat

administracio@o@independent.cat

Campanya de suport a l’I

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmiaSobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

Potsts obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer 
de Sanant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a
través d’d’una transferència o ingrés al compte
ES64 008181 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés 
amb el conccepte “Campanya suport” al comprovant
de l’ingrés. EnsEns el fas arribar per correu electrònic
(administracio@@independent.cat) i t’enviarem el llibre 
que triïs al teu domomicili. Aquestes aportacions seran 
desgravades en la dedeclaració de la renda de 2021.
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Tot imaginant la futura seu 
del Club Excursionista
La biblioteca Vila de Gràcia acull fins al 13 de febrer una exposició amb els projectes de reforma de la 
seu del Club Excursionista de Gràcia, un edifici patrimonial situal al Passatge Mulet 4. El concurs per 
a la reforma interior de la seu de l'entitat es va posar en marxa dins del marc de l'any del centenari 
del CEG. L'exposició també és un un reconeixement a l’esforç i la feina dels 5 estudis professionals 
que s'hi van presentar i que finalment va guanyar Gerard Puig Freixas i Gontzal Nuñez Jauregui. 

E l 15 de juny de 1970 al CEG 
començàvem una ‘nova eta-
pa’ traslladant la seu del Club 
Excursionista Gràcia des 
d’aquell carrer Astúries 33, 

fins al Passatge Mulet, més enllà del 
carrer Gran: s’inaugurava amb tota 
solemnitat i gran emoció el local que, 
fins al dia d’avui, s’ha omplert de vida, 
de retrobaments, i de moments histò-
rics pels socis i sòcies d’aquesta gran 
família, que enguany arriba als seus 
cent anys.

Amb aquest sentiment se’n feia re-
port al Butlletí Club Excursionista de 
Gràcia nª 334, de l’octubre de 1970: “Ja 
tenim un nou local! Un dels millors de 
Barcelona, parlant d’entitats de mun-
tanya” 

I des de llavors, han estat 52 anys 
de creixement de nombre d’associats, 
moltes Matagalls, moltes activitats, 
actes culturals, expedicions, xerrades, 
cursos, nous equipaments (com el ro-
còdrom del pati interior) i somnis de 
muntanya... I el local s’ha quedat ob-
solet i s’ha d’adequar a les noves ne-
cessitats dels socis, per fer-lo més soci-
al i accessible.

El passat 15 de març de 2021, el Club 
va convocar el ‘Concurs per a la re-
forma interior de l’edifici social del 
Club Excursionista de Gràcia (CEG)’. 
L’objecte principal del concurs era se-
leccionar una proposta d’entre totes les 
que es presentessin per dur a terme la 

reforma interior de l’edifi-
ci social, i poder iniciar la 
reforma en el marc de l’any 
del Centenari de l’entitat.

El passatge de Mulet for-
ma part del Patrimoni Arquitectònic 
de Barcelona amb el grau de protec-
ció de “Bé d’Interès Urbanístic”, que 
estableix una especial protecció dels 
patis davanters, les reixes originals i 
la tipologia dels edificis. És per això 
que l’empresa d’elaborar una reforma 
interior de l’edifici suposava un rep-
te tècnic i creatiu de gran alçada per 
als arquitectes que van desenvolupar 
aquests 5 projectes que ara us presen-
tem, unes propostes que van posar 
molt difícil la decisió del jurat format 
per tres tècnics i el president del Club. 

Finalment, després de dies de de-
liberacions, la proposta guanyado-
ra va resultar la que porta per títol 
“Versàtil” de Gerard Puig Freixas i 
Gontzal Nuñez Jauregui.

Amb aquesta exposició us volem 
mostrar totes aquestes propostes, al-
hora que fem un reconeixement a l’es-
forç i la feina d’aquests 5 estudis pro-
fessionals, en diferents plafons DIN-A1 
amb plànols explicatius, recreacions 
3D, imatges i textos.

Un desafiament arquitectònic i un 
esforç titànic per part del CEG, que es 
preveu començar a materialitzar a fi-
nals d’aquest 2022.

No us ho perdeu!

el club
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Protegim la Gràcia de sempre
Nou planejament per a la millora urbanística i ambiental de Gràcia
Gràcia és un dels districtes més singulars 
de Barcelona. Per protegir-ne i conservar-ne 
les característiques principals i el caràcter 
especial, l’Ajuntament ha aprovat un nou 
planejament per a la millora urbanística 

i ambiental dels barris tradicionals del 
districte, que inclou la Vila de Gràcia i 
part dels barris de la Salut, Vallcarca i els 
Penitents i el Camp d’en Grassot i Grà cia 
Nova. La modifi cació del Pla general metro-

polità  (MPGM) actua en diversos àmbits, 
com la protecció del patrimoni, la millora 
ambiental, l’increment de l’habitatge públic, 
el foment del comerç de proximitat i la 
preservació del verd existent.

Protecció del patrimoni

S’incorporen 54 nous elements al catàleg de patrimoni, que 
se sumen al miler d’edifi cis que ja estan protegits pel Pla de 
protecció patrimonial i del teixit històric de Gràcia i que resulten 
un total de 1.061 fi nques protegides patrimonialment.

A més, també es concreta una protecció urbanística de 
la resta d’edifi cacions tradicionals de Gràcia, que regula el 
manteniment de 1.607 fi nques; i una protecció paisatgística d’un 
conjunt d’eixos i ambients tradicionals, que preveu donar pautes 
per a la rehabilitació o substitució de l’edifi cació en 751 fi nques 
més. El conjunt de proteccions patrimonials i urbanístiques 
abasta el 74% del nombre de fi nques totals de l’àmbit.

Més habitatge protegit

A Gràcia hi ha pocs solars lliures o sectors on construir un 
nombre important d’habitatges protegits. Per fomentar-ne 
l’obtenció, a part de les dues actuacions d’expropiació previstes 
en els solars disponibles –on es preveu la construcció de 52 nous 
habitatges de protecció– el nou planejament planteja tres línies 
d’actuació que permetrien aconseguir, potencialment, uns 1.700 
habitatges protegits nous a mitjà  i llarg termini: 

noves construccions d’habitatge i grans rehabilitacions en les 
promocions a partir de 400 m2 de sostre. 

habitatge a les plantes baixes dels carrers residencials que no 
siguin eixos d’activitat. 

d’habitatges de més de 160 m2 de superfície.

Més comerç de proximitat

El nou planejament vol mantenir la implantació de comerços i 
serveis terciaris a les plantes baixes de l’àmbit. Per això, s’han 
defi nit com a eixos d’activitat els carrers amb més locals actius. 
En aquests eixos, el nou pla hi preveu usos comercials, terciaris 
i de serveis a les persones, i no s’hi admetran els habitatges a 
planta baixa. 

L’objectiu és que siguin carrers de caràcter cívic, on es faci 
vida quotidiana, amb preferència per als vianants i restriccions 
de vehicles i aparcaments.

Protecció del verd

El nucli antic de Gràcia és un teixit molt dens. Per això, es 
vol aprofi tar qualsevol actuació als carrers, parcs, patis d’illa, 
cobertes i/o mitgeres de nous edifi cis per millorar la qualitat 
ambiental i el verd de l’àmbit. Entre aquestes actuacions, destaca 

(tota obra que es faci a l’àmbit ha de compensar-lo amb millores 
ecològiques i ambientals, principalment increment del verd) i 
l’especial protecció que es fa dels patis d’illa. 

Millora urbanística i reducció de les afectacions

El nou planejament vol preservar el patrimoni existent i el 
caràcter tradicional de les edifi cacions, evitant-ne la substitució 
i afavorint que els nous edifi cis també aportin millores 
ambientals i es formalitzin en coherència amb l’entorn i el 
caràcter històric de Gràcia.

A més, es redueixen les afectacions que proposaven els 
anteriors planejaments urbanístics, que preveien enderrocar 
158 habitatges per obrir nous carrers i incrementar l’espai 
públic. Amb la nova MPGM, aquesta afectació es redueix a tan 
sols 9 habitatges.

www.barcelona.cat
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Àlex Gutiérrez Pascual

E l  sènior masculí  del 
Catalunya de waterpolo 
afronta el darrer tram de 
la temporada regular amb 
l'objectiu de sumar la vic-

tòria en tres compromisos deci-
sius contra rivals directes i assegu-
rar-se la permanència a la Divisió 
d'Honor. Rubí, Echeyde Tenerife i 
Navarra són els enfrontaments en 
què el conjunt que entrena Tato 
Garcia necessita sumar els tres 
punts i allunyar-se de les places 
de descens i promoció de la màxi-
ma categoria del waterpolo espa-
nyol. Després de la derrota contra 
el Sabadell (9-17), el Catalunya és 
tercer per la cua amb 9 punts. Tot 
i el resultat, Garcia es queda amb 
bones sensacions de cara als com-
promisos decisius. "Va estar com-
petint durant tot el partit. Això ens 
fa créixer", comenta. 

La principal tasca a la qual ha 
hagut de fer front el tècnic ha es-
tat recompondre l'equip després 
de la marxa de jugadors punters 
i consolidar el grup amb les noves 
incorporacions i els waterpolistes 
de base. Garcia destaca la contri-
bució golejadora de Rai Santiveri 
i Pablo Gómez, amb 16 dianes ca-
dascun, i Vicenç Sousa (14 gols), 
a més de Daniel Alvariño i Pablo 
Chmyr, amb 11 gols cadascun. 

La primera final per als de Can 
Toda serà dissabte 22 a la piscina 

El Catalunya va caure contra el Sabadell. Foto: Gràcia Multiesports/Pfotoàlbums

Rubí, Navarra i Tenerife 
Echeyde, tres partits 
decisius del Catalunya 
masculí per a la salvació
El sènior femení es consolida a la part mitjana de la Divisió 
d'Honor de waterpolo i es prepara per disputar la Copa

Sant Jordi, on juga com a equip lo-
cal, contra el Rubí (18h). L'equip 
vallesà està només un punt per 
sobre del Catalunya, que a l'ana-
da va vèncer a domicili (5-11) en 
una de les tres victòries d'aquesta 
temporada. El següent partit deci-
siu serà contra el Navarra (26/02), 
cuer de Divisió d'Honor sense cap 
victòria. A la primera volta els 
de Tato Garcia van vèncer els na-
varresos per la mínima (7-8). La 
darrera final serà en el desplaça-
ment a Tenerife per enfrontar-se 
a l'Echeyde (5/03). El conjunt ca-
nari va sorprendre els de Can Toda 
al partit d'anada (5-13). 

De la seva banda, el sènior fe-
mení vol mantenir-se a la part 
mitjana de la classificació, des-
prés de les cinc victòries asso-
lides. L'entrenador de l'equip, 
Gabor Egedi, destaca la progessió 
de la plantilla i el paper que han 
tingut les incorporacions d'aques-
ta temporada. "Ent tots els partits 
hem donat la cara i els hem dispu-
tat fins al final", assenyala Egedi. 
Maarte van Rijt és la màxima go-
lejadora del Catalunya amb 21 di-
anes, seguida de Susana Díaz (19 
gols) i Naia Duran (17 gols). 

De cara a la disputa de la Copa 
de la Reina, que tindrà lloc de l'11 
al 13 de febrer, el Catalunya es-
pera un emparellament amb un 
equip del mateix nivell. El sorteig 
serà dimecres 26 amb Sabadell, 
Mataró, Terrassa, Mediterrani, 
Sant Andreu, Rubí i Sant Feliu.

Breus

Suport del Síndic 
a Amics de Gràcia 
en la disputa amb 
la junta anterior

El Síndic de Greuges de 
Barcelona, David Bondia, 
estudiarà la disputa al 
Club Petanca Amics de 
Gràcia entre la junta 
actual i l'anterior, un 
canvi de directiva que està 
pendent de resolució al 
Consell Català de l'Esport 
(vegeu núm. 872). Bondia 
va donar suport a l'entitat 
durant la disputa de la 
Melé Cuesta de Enero, 
que es va jugar a les 
pistes de petanca del 
carrer Maignon. El club, 
que celebrarà assemblea 
general dissabte 22, també 
va exposar al Síndic les 
mancances a l'espai 
situat a tocar dels jardins 
Menéndez i Pelayo.

81 gimnastes de 16 
clubs participen 
al Vila de Gràcia 
d'artística
El Trofeu Vila de Gràcia de 
gimnàstica artística, amb 
setze clubs participants, 
arrencarà dissabte 22 
amb la primera subdivisió 
(9.15h). 81 gimnastes (52 
de categoria femenina i 29 
de masculina) competiran 
al pavelló del carrer Molist 
2-4 en un torneig amistós 
que comptarà amb una 
exhibició (14.30h) abans 
del lliurament final de 
guardons.

Cedida

Els equips, al marge de l'acord 
econòmic amb l'Ajuntament. 
El també director esportiu del 
Catalunya, Tato Garcia, considera 
que l'entesa per eixugar el 
deute hipotecari pendent d'1,5 
milions d'euros no afecta el 
rendiment de les plantilles però 
sí que aporta "més tranquil·litat". 
"Com a mínim, que el projecte 
quedi igual", demana Garcia de 
cara al final de temporada.

Cop d'autoritat 
de l'Europa 
femení a la 
Lliga Estatal 
El primer equip masculí escapulat 
incorpora un nou defensa i rep diumenge 
el Terol al Nou Sardenya (12h) amb 
l'objectiu de redreçar una situació crítica

 De la seva banda, l'Europa mas-
culí mira de reforçar-se per a una 
segona volta decisiva i aquesta 
setmana ha incorporat el defen-
sa lateral Dani Reina, de La Nucia, 

À.G.P.

E l primer equip femení de 
l'Europa ha començat la 
segona volta a la Primera 
Estatal amb la mateixa in-
tensitat que va iniciar el 

campionat. El conjunt que entrena 
Joan Bacardit rebrà diumenge 23 
al Nou Sardenya (17h) el Fontsanta 
Fatjó, tercer per la cua de la classi-
ficació, després del cop d'autoritat 
de les escapulades amb la golejada 
contra l'Espanyol B a la ciutat es-
portiva Dani Jarque (0-4). Davant 
un dels rivals directes de la lliga 
l'Europa es va imposar a les blanc-
i-blaves amb gols d'Abad, Andrea 
Porta (que va superar els 200 par-
tits amb la samarreta escapula-
da) i Pili Porta en dues ocasions, 
el darrer de falta directa.

equip del grup 5 de Segona RFEF. 
El Terol, tercer classificat, visita-
rà diumenge 23 el Nou Sardenya 
(12h). Els escapulats són penúltims 
empatats amb Ebro i Osca B.

L'Europa va golejar l'Espanyol B a domicili (0-4). Foto: Xavi de la Ossa
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FUTBOL
Segona RFEF masc. (Gr. 3)
Classificació
1. SD Formentera ..... 34 pts.
16. CE Europa .......17 punts.
Jornada 18
CE Europa - CD Terol (23/01, 12h) 

Primera Est. fem. (Gr. 3)
Jornada 15
Espanyol B 0 - 4 Europa
Classificació
1. CE Europa ........ 40 punts.
2. Atlètic Balears ...... 36 pts.
Jornada 16
CE Europa - CD Fontsanta Fatjó 
(23/01, 17h)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Jornada 12
Vedruna 81 - 86 Mollerussa
Claret 47 - 48 Lluïsos 
Classificació
1. CB Ciutat Vella ..... 9 G 3 P.
7. Bàsquet Lluïsos ... 6 G 4 P.
8. Vedruna Gràcia ... 4 G 7 P.
9. UE Claret .............. 4 G 7 P.
Jornada 13
CB Mollerussa - UE Claret (22/01, 
18.30h)

JAC Sants - Vedruna Gràcia (22/01, 
19h)
Bàsquet Lluïsos - CB Ciutat Vella 
(23/01, 17.45h) 
 
Copa Cat. fem. (Gr. 1)
Jornada 12
Terrassa - SaFa Claror: suspès 
Classificació
1. CBF Cerdanyola ..10 G 1 P.
9. SaFa Claror .......... 3 G 7 P.
Jornada 13
Bàsquet SaFa Claror - CB 
Granollers (22/01, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.
Jornada 14
Catalunya 9 - 17 Sabadell
Classificació
1. At. Barceloneta ..... 36 pts.
10. CN Catalunya ... 9 punts.
Jornada 15
CN Catalunya - CN Rubí (22/01, 18h)

Divisió d'Honor fem.
Jornada 13
Mataró 16 - 6 Catalunya
 Classificació
1. CN Sabadell ...... 39 punts.
7. CN Catalunya ....15 punts.

Jornada 14
CN Catalunya - CDN Boadilla 
(22/01, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr. 1)
Jornada 12
Gràcia FS 6 - 4 Eixample 
Classificació
1. Les Corts EFS ....28 punts.
8. Gràcia FS ...........16 punts.
Jornada 13
FS La Unión Santa Coloma - 
Gràcia FS (22/01, 18h)

HOQUEI PATINS
Tercera Cat. masc. (Gr.1A) 
Jornada 11 
CH Claret 3 - 4 UE Horta 
Classificació
1. UE Horta ...........29 punts.
6. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 12 
Cerdanyola CH - CH Claret (22/01, 
17.15h)

TENNIS TAULA
Primera Est. masc. (Gr. 3B) 
Jornada 7
Lluïsos 2 - 4 Esparreguera
Classificació
1. CTT Vilafranca ..... 10 pts.
4. ETT Lluïsos ........ 6 punts.
Jornada 7
ETT Lluïsos - CTT Torelló (29/01, 
17h)

Resultats

el repor

Els camps base de 
Travessera i Sant Lluís 

Cerclesport, nascuda el 1972, i GR Zero, amb vora 28 anys, fan 
de l'especialització i la passió per la muntanya les receptes per 

sobreviure com a botigues veteranes d'esports a l'aire lliure

À. Gutiérrez Pascual

P oc menys d'un quilòme-
tre separa les botigues 
Cerclesport i GR Zero, les 
úniques especialitzades a 
la Vila en esports de mun-

tanya. Dos establiments que han 
resistit el pas del temps i esde-
venir els camps base urbans per 
adquirir material i transmetre 
l'afició per aquestes activitats. 

Al carrer Sant Lluís cantona-
da Torrent de les Flors va obrir al 
desembre del 1972 Cerclesport, el 
més veterà. El pare i la mare de 
Manel Calvet, que regenta actu-
alment el negoci, es van encarre-
gar de posar en marxa un comerç 
dedicat al material esportiu en 
general. Al llarg d'aquests gairebé 
50 anys, l'establiment ha trobat la 
clau de la seva supervivència: l'es-
pecialització en articles d'alpinis-
me, escalada, esquí, excursionis-
me o curses de muntanya. 

"O t'especialitzes o si no pots 
competir", apunta Calvet, que 
repassa les diverses crisis del 
negoci i com s'hi ha sobreposat. 
Una de les més dures ha estat el 
naixement de grans cadenes. "La 
idea és incidir en un altre con-
cepte, apostant per la qualitat 

dels productes", explica Calvet 
en contraposició a aquests go-
liats del material esportiu. A la 
Travessera de Gràcia 132 resis-
teix un altre David: la botiga GR 
Zero, que va obrir al desembre 
del 1994 com a establiment de 
bicicletes de muntanya. "Sempre 
estem a la trinxera", assegura 
Àngel del Hoyo, l'emprendor que 
de seguida va veure l'oportuni-
tat d'especialitzar-se en esports 
a l'aire lliure. "La muntanya és 
la meva passió", admet del Hoyo, 
afeccionat a l'escalada. I desta-
ca els esforços per adaptar-se 
als canvis soferts pel comerç lo-
cal. Considera que la clau de la 

supervivència és precisament 
aquesta proximitat i fer una 
bona tria dels articles.

Els llums de neó de l'aparador, un clàssic de la botiga Cerclesport. Foto: À.G.P.

La botiga GR Zero. Foto: Cedida
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Que el Nomenclàtor és l'esport nacional de Gràcia fa que, 
com diria Kortatu, saltis una tanca o giris una cantonada, 
que en qualsevol llambordí hi ha la primera línia de la polè-

mica. Aquesta setmana un cert rumor havia fet inquietar l'Associació 
de Joves Gitanos de Gràcia -a qui, per cert, els va tocar un pessic de la 
Grossa de Nadal- pel canvi de nom de la plaça del Poble Romaní per 
plaça del Poble Gitano. S'havia produït el canvi o no? El fet luctuós de 
la mort  en accident de trànsit de la responsable de la ponència mu-
nicipal feia difícil resoldre el dubte. Però el Districte va aconseguir el 
paper, signat per l'alcaldessa, i el canvi està en marxa.

El
depen-

dent

Editorial

Locals per a tothom?

Ala portada del setmanari d'aquesta setmana hi coincideixen dos
elements entre línies de dues de les informacions destacades que
fan pensar en una dinàmica molt valorada i debatuda a Gràcia: els

espais cívics públics o privats que donen cabuda a tota mena d'iniciati-
ves. No és un tema menor en una Vila de Gràcia que ha fet bandera de la 
seva altíssima dinàmica associacionista. I en una punta de la portada hi
ha la situació delicada del Casal Corpus, el grup de teatre que fa 35 anys 
que puja a l'escenari i que s'ha vist obligat a traslladar els 'bolos' que fa
a casa a Sarrià, a l'escola Pia de Balmes, i en l'espai principal d'aques-
ta mateixa portada hi ha el debat llaminer de la immensitat de metres
quadrats que hi haurà disponi-
bles en un futur a mig termini
en la planta soterrània tercera 
de la nova Abaceria: per a co-
merciants de l'entorn, per a
entitats i per al propi Districte.
Aquest debat es produeix
quan en els últims anys s'ha
fet una certa vista grossa per
part municipal en la reubica-
ció del Banc Expropiat al car-rr
rer Quevedo o quan els esplais Matinada-Pòrtics i Espurna encara man-
tenen el comptador de la seva campanya de denúncia perquè no tenen 
local. I a la ment dels coneixedors del pla Vallcarca hi apareixerien en
aquest debat la xarxa d'espais cívics que el barri, malgrat tot, està cons-
truint i desplegant en els últims anys. 
No s'entendria, doncs, amb aquesta voluntat pública i privada per-rr
què tothom tingui un lloc a Gràcia, que ens aturéssim en la voluntat de
quadratura i, de la mateixa manera que segurament no faran falta ben
aviat els locals complementaris de guarnits de Festa Major de Milà i
Fontanals i Travessera de Gràcia-Vic, també és inexplicable que el Casal
Corpus no pugui tenir el seu lloc i no hagi de marxar de Gràcia.
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Cartes al director

Opinió pública
Benvolgut Director o Directora, i en cas
de ser publicada, benvolguts lectors:
És de màxima importància per a mi el fet
de que llegiu aquestes paraules, doncs
d’aquesta carta depèn el meu futur.
M’explicaré millor. Sóc una universitària
que necessita persuadir a l’opinió
pública, en el meu cas a través del
vostre diari, per a poder aprovar el
Grau que estudio. Tinc una assignatura
que tracta d’analitzar, comprendre i
aprendre a capgirar, si cal, l’opinió. I per
això necessito l’ajuda i l'atenció de cada
lector que es trobi recorrent aquestes
paraules al seu sofà, al metro, o al parc.
L’opinió pública ha esdevingut, en els
darrers temps, l’eina més important de
validació personal i de mesura d’èxit.
Influencers, celebritats, i líders, són 
exitosos degut a l’atenció que atrauen
de les grans masses. Quanta més gent
agradis, millor. Estem més condicionats
pel què diran i pensaran de nosaltres, que
pel que ens guia a nosaltres mateixos.
Des d’aquest “treball” de carrera, faig
una crida a la valoració i orgull d’un
mateix. Mai podrem ser vàlids per a
tothom, intentem agradar-nos a nosaltres
mateixos, que ja és prou difícil.

Savina Miró Pareja

Conxa Garcia

Através de la Leonor Sedó (La 
Independent) coneixem la Carme 
Torras, llicenciada en matemàtiques 

i informàtica, especialista en robòtica i
Intel·ligència Artificial, que acaba de re-
bre el Premi Nacional de Recerca 2020,
per la investigació sobre IA i Robòtica
Assistencial. El jurat va destacar també
la seva immensa tasca de promoció de
l'ètica en l'aplicació de la robòtica i la IA,
i la seva contribució a donar a conèixer
aquestes disciplines, tant a nivell escolar
i popular com a l'àmbit de la investiga-
ció i acadèmic. La científica ho compa-

gina amb la seva dedicació a l'escriptu-
ra literària i a la promoció de l'ètica en
l'aplicació de les noves tecnologies. Ha
escrit diversos llibres i articles i també
és autora de novel·les de ciència-ficció
relacionades amb la robòtica i la IA. Les
seves novel·les han obtingut diversos pre-
mis, entre ells el Manuel de Pedrolo de
Ciència-Ficció 2007. Carme Torras és una
de les veus més reconegudes i autorit-
zades, a nivell mundial, per parlar sobre 
l'ètica aplicada als sistemes robòtics. Ha
rebut un munt de premis i distincions,
entre ells la Medalla Narcís Monturiol
de la Generalitat de Catalunya al Mèrit
Científic i Tecnològic (2000). És un refe-
rent per a les futures generacions de do-
nes.

Carme Torras

És una de les veus més 
autoritzades per parlar 
sobre l'ètica aplicada 
als sistemes robòtics

Ull de 
dona

No s'entendria que
ens aturéssim en la
voluntat que tothom 
tingués el seu espai

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



L’Independent de Gràcia
21 de gener de 2022

11Opinió

J a fa uns mesos, des d’ERC Gràcia vam escriu-
re a l’Independent una tribuna sota el títol 
“MPGM, oportunitat perduda”. En aquell ar-
ticle, detallàvem per què creiem que la pro-
posta inicial de Modificació del Pla General 

Metropolità (MPGM) que plantejava Govern 
Municipal, ens semblava irreal i enganyosa, aportant 
més problemes que solucions. A grans trets l’article 
exposava diferents motius pels quals crèiem que la 
MPGM necessitava un gir de 180 graus. Aquests ele-
ments eren la reducció del nombre d’edificis afec-
tats, la necessària inclusió de Joanic a l’àmbit de la 
MPGM, la clarificació de la previsió totalment fictí-
cia de fins a 2000 nous habitatges de protecció oficial 
(HPO), i la necessitat d’augmentar encara més l’abast 
de la protecció patrimonial.

Partint d’aquest punt, des d’ERC Gràcia ens vam 
plantejar dues opcions: O ens enrocàvem amb un “no 
a tot” que ens semblava que en res ajudaria els veïns 
i veïnes, o ens arromangàvem per intentar capgirar 
la proposta inicial de MPGM. Així ha estat: Des de la 
primavera passada hem realitzat diverses reunions 
amb afectats i afectades per la MPGM, experts en pa-

incomptables visites sobre el terreny. 
I quin és el resultat? En primer lloc, amb el PGM 

del 1976, podíem comptar fins a 158 habitatges afec-
tats, xifra que queia fins a 42 habitatges amb la pro-
posta inicial de MPGM. Finalment, amb la proposta 
pactada amb ERC la xifra cau fins a només 9 habi-
tatges afectats, desafectant fins a 149 habitatges a la 
Vila de Gràcia, una xifra històrica. En segon lloc, hem 
pactat en la MPGM una addenda segons la qual abans 
d’abril s’haurà d’abordar les afectacions de Joanic i 

entorns. En tercer lloc, hem constatat com les previ-
sions irreals les per aconseguir habitatge social a tra-
vés de remuntes, ha estat poc més que un titular, en 
tant que malauradament l’estructura de la propietat 
i la tipologia constructiva de Gràcia ho impossibili-
ten. També cal mencionar que, finalment, en el cas 
de pisos de més de 160 m2, si en la primera transmis-
sió patrimonial es vol dividir l’immoble, aquest no 
estarà afectat per esdevenir HPO. En tot cas, com en 
la proposta inicial, la mesura del 30% d’HPO en Sol 
Urbà Consolidat serà efectiva a partir dels 400m2, 

200m2 menys que a la resta de la ciutat. Finalment, i 
no menys important, hem lluitat per incorporar pro-
tegir diversos elements patrimonials distintius de 
Gràcia, com ara les Capelletes de Sant Roc. 

Si bé no neguem que aquesta no és la nostra 
MPGM, l’ADN d’ERC Gràcia ens impedia quedar-nos 
de braços creuats. Fer política és arribar a consen-
sos i treballar per l’interès general, lluny de pica-
baralles oportunistes. El nostre suport a la MPGM 
tampoc és una carta blanca per al Govern Municipal, 
sinó un toc d’atenció per a les properes MPGM que 
es vulguin abordar. L’urbanisme no pot basar-se en 
la improvisació i en les presses; calen objectius clars, 
realisme i responsabilitat. Per tant, des d’ERC Gràcia 
ens negàvem tant a tornar al PGM del 1976, com a 
acceptar una MPGM amb unes previsions d’HPO ir-
reals, una protecció insuficient del patrimoni, i una 
gran quantitat d’immobles afectats, qui sap si per 40 
anys més.

AGràcia cap on vas, plataforma veïnal que 
venim de lluny i volem anar més lluny en-
cara, la MPGM de Gràcia ens afecta col-
lectivament, com a tot el veïnatge de Gràcia. 
Perquè el pla ha d’ajudar que la gent jove del 

barri ho tingui més fàcil per poder continuar vivint-
hi. I que hi hagi espai per a equipaments per a gent 
gran, i molt més verd. I tot això, i més, tenint cura del 
patrimoni arquitectònic. El pla ha de ser un instru-
ment per frenar el procés de gentrificació que patim. 
La nostra al·legació, signada amb l’Associació Veïnal 
Vila de Gràcia i el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, ha 
estat recollida en una bona part. 

Així, a l’edifici de la Granja 23 vam al·legar que 
s’havien de desafectar els pisos i que es qualifiqués 
la planta baixa com el que és, com un equipament. 
I s’anul·lés, doncs, l’obertura del passatge cobert, ja 
que el passatge Frígola no és un cul de sac, sinó que 
té sortida pels jardins del Mestre Balcells. L’afectació 
s’ha anul·lat.

En relació a la no inclusió de la plaça Joanic en 
l’àmbit de la MPGM, defensàvem que no es podia 
ajornar més l’estudi del planejament en aquest sec-
tor, i emplaçàvem l’Ajuntament a presentar en un 
termini breu una proposta que ajustés la zona verda 
i definís l’espai dedicat a equipament i a habitatge 
social, desafectant aquells edificis més consolidats. 
Tot i que no l’hem pogut llegir, sembla que l’addenda 
al pla que ha pactat l’equip de govern amb ERC assu-
meix el compromís.

El pla, però, queda curt pel que fa a mesures per 
promoure habitatge assequible. Malgrat que n‘intro-
dueix unes en relació a la iniciativa privada, que en 
un termini potser massa llarg arribaran a represen-
tar 1.700 pisos d’habitatge assequible, a la Vila no hi 
ha cap operació pública nova d’habitatge social o do-
tacional. 

A la nostra al·legació també proposàvem que zones 
com les de l’antic Teatre Principal o els laboratoris 
Viñas podrien acollir una mixtura d’activitats que in-
clogués verd, habitatge social i equipament, depenent 
del cas, tot valorant el patrimoni arquitectònic. Però 
amb la MPGM aprovada, quan arribin aquestes actua-
cions un Pla Especial podria abordar el projecte. 

En relació al medi ambient, la MPGM obre una pos-
sibilitat de millores gràcies a l’aplicació de l’anomenat 
Índex de Devolució Ecològica (IDEEU), que garantiria 
que qualsevol operació, fos pública o privada, generés 
una millora ecològica. La filosofia és bona.

El pla ha reconegut, i ja tocava, que el Jardí del 
Silenci del carrer Encarnació sigui qualificat de verd, i 
es resolgui l’error de l‘actual PERI. I també ja era hora 
que es qualifiquessin com a equipament espais com la 
seu de l’antiga cooperativa de Teixidors a Mà, l’actual 
Teatreneu, que podien patir l’especulació immobilià-
ria, com va ser el cas de La Violeta. 

S’ha parlat molt de desafectacions, però desafectar 
sovint vol dir requalificar. I això obre la porta a l’espe-
culació. Si en el seu temps s’haguessin desafectat unes 
casetes del carrer Sant Salvador avui no gaudiríem 

dels Jardins del Mestre Balcells. O tampoc hi hauria 
l’espai de Manuel Torrente. 

Aquest no és ben bé el pla que nosaltres hauríem 
fet, però pensem que és temerari ajornar l’aprovació 
de la MPGM. Qualsevol retard en l’aprovació definitiva 
podria portar a esgotar el termini de la suspensió de 
llicències i llavors hauríem begut oli.

Opinió convidada
Gràcia Cap a On Vas

Un MPGM inajornable

Opinió convidada
Max Zañartu, regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona 

MPGM, oportunitat recuperada

El nostre ADN ens impedia 
quedar-nos de braços creuts. Fer 
política és arribar a consensos 
i treballar per l'interès 
general, lluny de picabaralles 
oportunistes. El nostre suport a 
la MPGM tampoc és una carta 
blanca per al govern municipal
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El far Michael Robinson

Àlex Gutiérrez Pa

Quan es disputen curses d'orienta-
ció, de vegades convé fer un cop
d'ull a la brúixola per no perdre el 

rumb. Si es fa una travessia pel mar, la
QQ
qüestió es complica, però quan navegues 
sense allunyar-se de la costa et pot ser 
molt útil un far.

Aquest principi d'any he pogut revi-
sitar els reportatges o descobrir-ne de
nous del programa Informe Robinson,
amb l'exfutbolista i presentador de te-
levisió Michael Robinson (1958-2020) al
capdavant. Amb Colosal Semenova (2021),a
per exemple, m'he emocionat amb el pas
de la millor jugadora de bàsquet de la
història, Uliana Semenova, per l'equip 
del Tintoretto Getafe el 1987. Un episodi 
que va marcar un abans i un després en
l'auge de l'esport de la cistella femení a
Espanya.

També ha estat emotiu veure Manel 
Estiarte (2016), sobre la trajectòria pro-
fessional i personal de l'exjugador del
Catalunya, integrant de la plantilla que
va aixecar la Copa d'Europa del 1995. El 
reportatge feia un repàs dels inicis d'Es-
tiarte al CN Manresa fins a formar part
de l'equip tècnic aleshores de l'entrena-
dor Pep Guardiola al Bayern de Munic.

A Camarada Jarmalov (2019), l'equip
intrèpid de Michael Robinson s'endinsa
en la història d'un dels jugadors d'ho-
quei gel designat a l'equip ideal de la
història, Valeri Kharlàmov (1948-1981).
Nascut a Moscou, va ser fill d'una refu-
giada basca de la Guerra Civil Espanyola 
que va ser traslladada a la Unió Soviètica 
el 1937. El reportatge té una connexió
amb el documental Red Army (2014), que
també us recomano, i és l'exemple més 
clar de com la història es pot explicar a
través de l'esport.

Després d'aquesta immersió, queda 
clar que Michael Robinson i el seu llegat
són un far del periodisme esportiu.

ascual

La història s'explica
a través de l'esport
al reportatge
'Camarada Jarmalov'

Opinió convidada
Jordi Oriola, realitzador audiovisual

El músic perseguit per
Espanya no serà extradit

L a Justícia belga ha ratificat aquest 28 de desembre 
que el raper mallorquí Valtònyc no serà extradit a 
Espanya perquè entén que condemnar les lletres de
les cançons va contra la llibertat d’expressió. Va ser
condemnat el 2018 per l’Audiència Nacional (un tri-

bunal d’excepció originari de la dictadura franquista) a 3
anys i 6 mesos de presó, entre altres coses, per haver cantat
que el rei Juan Carlos I era un lladre. Un dia abans d’en-
trar a la presó, va fugir a Bèlgica on ha estat exiliat fins ara. 
Aquest no és l’únic cas. Un altre raper, Pablo Hásel, ha es-
tat condemnat a més de tres anys i està empresonat des de
febrer de 2021, per diverses qüestions entre les que figuren
també les injuries al rei.

Però les ironies del destí van fer que el març de 2020, la
Tribune de Genève i el Daily Telegraph destapessin que l’ex-
rei Juan Carlos I suposadament té comptes secrets a Suïssa
per evadir la fiscalitat espanyola, on hi amaga més de 100 
milions d’euros de comissions fraudulentes provinents del
rei saudita. Se’l jutja a Suïssa i a Espanya però, per no cór-rr
rer el risc de ser empresonat, l’ex-monarca està vivint a
Abu Dhabi, que no té convenis d’extradició, com a convidat 
especial del règim àrab. Fa poc que hem sabut que l’ex-rei
espanyol és amic i veí a Abu Dhabi del traficant d’armes Al-
Assir, també perseguit per la Justícia espanyola.

Els jutges que van condemnar els dos rapers estan al-
tament polititzats i exerceixen doctrina amb un biaix 
ideològic molt marcat. Un dels jutges que va condem-
nar Valtonyc, Enrique López López, està vinculat al Partit
Popular i havia arribat al Tribunal Constitucional (el 
més alt dins la jerarquia espanyola), però el 2014 va ha-
ver de renunciar perquè el van enxampar conduint una
moto sense casc i alcoholitzat. Una altra de les magistra-
des, Concepción Espejel, molt lligada a la Guàrdia Civil i al
Partit Popular, amb un polèmic historial de sentències con-
trovertides com la de Valtònyc, acaba de ser ascendida al 
Tribunal Constitucional.

Aquesta Justícia espanyola, que ascendeix aquest tipus 
de jutges, no té cap problema en interferir en qüestions 
polítiques com va fer en el cas de l’independentisme cata-
là. Un independentisme que és democràtic i pacífic i que
ha estat perseguit únicament perquè el seu projecte polí-
tic no encaixa amb la visió ultranacionalista i monàrqui-

ca que impregna totes les institucions espanyoles des del
franquisme, sobretot la Justícia, la policia i l’exèrcit. De fet, 
Valtònyc va poder fugir i explicar-se davant de la Justícia 
belga gràcies a l’ajuda del President Carles Puigdemont
i la resta de polítics catalans independentistes que estan 
exiliats a Bèlgica per evitar un judici venjatiu de part de la 
Justícia espanyola.

Les irones del destí van fer que el 
març de 2020, la Tribune de Genève 
i el Daily Telegraph destapessin que 
l'exrei Juan Carlos I suposadament 
té comptes secrets a Suïssa per 
evadir la fiscalitat espanyola, on 
amaga més de 100 milions d'euros 
de comissions fraudulentes 
provinents del rei saudita

Concentració a Lesseps per la llibertat de Hasél. Joana Chichelnitzky
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Exposicions
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)

Fins al 4 de febrer
Exposició Auques confinades, un recull 
de l'obra gràfica que l'activista veïnal 
Salvador Barrau va fer durant el con-
finament. Tancat a casa, Barrau (àlies 
Vinyatti, una italianització del seu segon 
cognom) va agafar paper i llapis i es va 
posar a dibuixar. Inspirat per la reali-
tat, va fer més 400 dibuixos que, fins ara, 
només havia mostrat als seus contactes 
propers (i també en aquestes mateixes 
pàgines). La idea era exposar-los un dia 
i arribar a més públic; com ara ho podrà 
fer amb aquesta exposició. Barrau fa ser-
vir diferents personatges, amb molta iro-
nia i sentit de l'humor, per explicar diver-
ses històries i reflexions sobre l'actualitat 
i el moment que ens ha tocat viure.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Exposició En aquarel·la i oli, de Lluís 
Badia Capdevila, que reflexiona sobre la 
percepció i l'expressió lliure davant la re-
alitat i la complexitat, i com això pot can-
viar dia a dia.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 13 de febrer
Exposició Projectes de reforma del CEG. 
Una mostra dels projectes de reforma 
de la seu del CEG Club Excursionista de 
Gràcia. El passat 15 de març de 2021 el 
Club Excursionista Gràcia convocava 
el concurs per a la reforma interior de 
l’edifici social del Club. L’objecte prin-
cipal del concurs era seleccionar una 
proposta d’entre totes les presentades 
per dur a terme la reforma interior de 
l’edifici social situat al Passatge Mulet, 
4 de Barcelona, en el marc de l’any del 
Centenari de l’entitat. A l'exposició es 
mostren cinc propostes en diferents pla-
fons amb plànols explicatius, recreacions 
3D, imatges i textos.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: 
manifest de la seva obra. Per conèixer la 
història de la Casa Vicens, en el seu con-
text social, cultural i artístic com obra 
gaudiniana i la seva anticipació al moder-
nisme. Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 21 de gener
Teatre: El senyor Enric lloga habitació. 
Cia Vada Retro, dirigida per Albert Capel.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i dis-
sabte 22 a les 18h 

Presentació de llibre: Rapsodia di una 
Rondine, de Lisa di Blas.
Llibreria Le Nuvole (Sant Lluis, 11), a les 
19h 

Cinefòrum: Encaixonats, documental de 
Marta Saleta sobre Vallcarca.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h 

35è Tradicionàrius: Artur Blasco i Arnau 
Obliols, 'Rabequets'.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Fermí + Nil Nadal. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Martín Melendez (jazz i música 
cubana).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.00h

Dissabte 22 de gener
Plantem diversitat al Bosc de Turull, amb 
motiu dels actes del Dia Mundial de l’Edu-
cació Social. El centre cívic del Coll par-
ticipa en aquesta activitat organitzada 
per l’Aula Ambiental del Bosc de Turull i 
està oberta a tota la família. Cal inscrip-
ció prèvia.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 11h

Espectacle: Frederic el ratolí. Titelles i 
música. De 18 mesos a 5 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11 i a les 12h

Xarxa de parentalitat positiva: els límits.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 11.30h 

Espectacle familiar: Màgia Kids.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17h

Teatre: Paquito Forever.
Golem'S (Sant Lluis, 11), a les 19h

Concert: Moments. Amb Núria Esquius i 
Jorge Varela.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 20h

35è Tradicionàrius: Gran Conjunt de 
Música Tradicional de l'ESMUC. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Diumenge 23 de gener
Espectacle musical: Rateta... i si escom-
bres l'escaleta? Edat: + 4 anys.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h 

35è Tradicionàrius: projecció del docu-
mental Arrel.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Dimecres 26 de gener
Llibres a escena: Les aventures del Follet 
Oriol. Amb Núria Clemares i Òscar Sardà. 
Edat: +3 anys. Aforament limitat per or-
dre d'arribada.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dijous 27 de gener
Lletra petita - Llibres a escena: Històries 
improvisades, a càrrec d'ImproBarcelo-
na. A partir de 4 anys. Aforament limitat.

Places per ordre d'arribada.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

35è Tradicionàrius. Trad d'autor: Arturo 
Gaya, Bonaire 12. Per una altra forma de 
viure. Amb Barnasants.
Auditori Barradas (Rambla Just Oliveras, 
56, L'Hospitalet de Llobregat), a les 20h

Divendres 28 de gener
Lectura poètica: El solstici d'estiu de jo-
ves poetes de la Mediterrània. Amb mo-
tiu dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, 
la Violeta presentarà aquesta lectura po-
ètica a càrrec de Maria Dabén; Bartomeu 
Crespí, Max Codinach, Jaume Cladera i 
Miquel Àngel Adrover. Presentaran l’acte 

Maite Brazales, de l’Aula Poètica i Antoni 
Gost, coordinador de l’Aula Poètica.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.15h 

Teatre: Meri Crimsmas, de Nòmades 
Teatre. Dues sessions. Taquilla inversa. 
Cal inscriure's prèviament.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 i a les 20.30h

Concert: Los Widow Makers.
CC La Sedeta (Sicília, 324), a les 20h

Dissabte 29 de gener
Espectacle de titelles: Es jai de sa 
Barraqueta. A càrrec de Teresetes 
Migjorn.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Entitats

Divendres 21 de gener
Presentació/conferència i conversa ober-
ta: Cims, conquestes i esquerdes. Amb 
l'artista Eva Marín.
EART (Torrijos, 68), a les 18h 

Recital poètic: Homenatge als poetes de 
la Generació del 27. Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 23 de gener
Calçotada organitzada per l'Associació de 
veïns i veïnes de Ciudad Real. Venda anti-
cipada de tiquets a l'Ateneu Roig.
Ateneu roig (Torrent d'en Vidalet, 32-34), 
a partir de les 14 h

Concert: Antoni Garcia Iranzo (cantautor, 
poeta, dibuixant)
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Diumenge 23 de gener
Teatre: Balla! Primer concurs de ball per 
a infants entre 3 i 12 anys.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11h

Dijous 27 de gener
Concert: Jazz Lab, anàlisi musical i explo-
ració; com interpretar les peces per do-
nar-los una volta més de swing.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Fins al 30 de gener
Exposició Lliures i sense por, comissiona-
da i dissenyada per l’Institut Català de les 
Dones i Creación Positiva. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, a les places
Torna la versió completa dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia el darrer cap de 
setmana de gener, incloses les fogueres que enguany cremaran a onze places 
del Districte, després de les restriccions a les darreres edicions a causa de la 
crisi sanitària. El programa cultural inclou l'exposició '30 cartells de Sa Pobla a 
Gràcia' a la Fundació Festa Major i que ja s'ha inaugurat; el curs de simbomba 
a càrrec de Catalina Canyelles dimecres 26 a l'Espai Muspns; les activitats al 
CAT dijous amb l'entrega del Premi Joan Amades 2021 a Toni Torrens, el tast 
i Nit de Glosa amb l'Oda a la sobrassada presentada per Mateu Xurí i glosada 
a càrrec dels glosadors i glosadores de les Illes, de Catalunya com Mateu 
«Xurí», Catalina Canyelles i Cor de Carxofa; i poesia i titelles a la Violeta. 

De dimecres 26 de gener fins a dissabte 29 de gener a la 
Fundació Festa Major, el CAT, la Violeta i places de la Vila

Recomanem

Arxiu: JM Contel
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L'Any Felícia Fuster 
clou amb una cercavila 
poètica, música i 
instal·lacions artístiques 
 

Després de recórrer el país, l'efemèride acaba amb el retorn de 
la poeta a la Barceloneta amb un programa a diversos espais

'Dones, arbres i poesia', el 9 de març 
al Centre. El projecte 'Dones, arbres i 
poesia', impulsat per la poeta gracienca 
Marta Pérez Sierra i que inclou un 
poema de la Felícia Fuster, tindrà 
versió en forma d'espectacle poètic, 
pictòric i musical, en una proposta 
que compta amb la complicitat de les 
artistes de Minerva. L'acte, també lligat 
a l'Any Felícia Fuster, està previst pel 
9 de març al teatre del Centre Moral. 

Silvia Manzanera

L 'Any dedicat a la poeta i ar-
tista plàstica Felícia Fuster 
-que ha desplegat algunes 
de les seves propostes a la 
seu de la Fundació, al carrer 

Camps i Fabrés- arriba a la recta 
final i ho farà amb el protagonis-
me del barri on ella va passar la 
infantesa i va inspirar la seva obra. 
Així, del 27 de gener al 26 de febrer, 
Felícia Fuster torna a la Barcelona 
amb una proposta d'activitats a 
tres equipaments del barri. El pro-
per dijous arrencarà l'acte de clo-
enda amb una cercavila poètica, 
i durant l'activitat es presentarà 
el capgròs de l'artista, dissenyat i 
construït per David García Llorca.

El programa inclou una exposi-
ció de pintures de la col·lecció de la 
Fundació, que recull una produc-
ció de piantura dins del que s'ha 
classificat com a abstracció lírica, 
i que es podrà veure al centre cí-
vic Barceloneta. En aquest mateix 
espai, dimecres 9 de febrer a les 
set de la tarda, hi haurà un con-
cert homenatge a càrrec de Sílvia 
Comes; la cantautora presentarà el 
seu nou treball discògrafic inspirat 
en els poemes de Fuster

A la Casa de la Barceloneta 
1761, la videoinstal·lació 'Sorra de 
temps absent' proposa un recorre-
gut oníric per la vida i l’obra plàs-

tica i poètica de Felícia Fuster. El 
títol d'aquesta proposta és el títol 
homònim del llibre al qual per-
tany el poema “El verb el vent”, 
que articula els vídeos. Obres de 
la sèrie rotativa Plurivisions, foto-
grafies i cal·ligrafia de l’autora dis-
corren sobre imatges d’una llosa 
de marbre on les mans de l’ar-
tista Marta Darder van gravant 
la paraula "sorra". El vídeo map-
ping és a càrrec d’Adolf Alcañiz. 
El tercer espai és la biblioteca 
Barceloneta-Fraternitat, on qua-
tre artistes interpreten mitjançant 
vídeo accions pintures de la sèrie 
Plurivisions. També aquí se cele-
brarà una tertúlia literària entorn 
l'obra poètica de Felícia Fuster.  

Espectacle 'T'obro la meva veu sota dels núvols', creat per la poeta gracienca Marta Pérez Sierra, dins l'Any Felícia Fuster. Foto: cedida

Breus

La casa dels 
contes obre cicle 
de concerts de 
petit format

La casa dels contes ha 
ampliat aquest mes la 
programació de narració, 
teatre i contacontes que 
manté de forma estable 
de dilluns a diumenge 
amb un especial de 
concerts de petit format. 
El cartell es completa 
amb els concerts que 
oferiran els músics Núria 
Esquius i Jorge Varela 
aquest dissabte 22 (jazz-
pop); el Trio Sarazeno, 
amb la seva proposta 
mediterrània-oriental 
(dijous 27 a les 20h), i la 
vetllada poètica i musical 
a càrrec de Rafael Azram 
(divendres 28 a les 20h). 

Arrenquen al 
febrer Les Vespres 
dels Dimecres de 
Marcel Casellas
La novena edició 
de Les Vespres dels 
dimecres, coordinat 
pel contrabaixista i 
compositor Marcel 
Casellas, arrencarà 
el proper mes de 
febrer i durant tot el 
Tradicionàrius, amb 
l'objectiu de seguir creant 
complicitats entre músics 
que mai han tocat ni 
improvisat junts. Són 
concerts gratuïts que 
tenen lloc cada dimecres al 
vespre al Bar del CAT. 

Cedida

Més espais per 
a la comèdia 
amb la Sala 9 
del Bosque
Després de l'estrena de Bruno Oro amb '¿Si 
o no'?, en cartell fins al 27 de febrer i de 'Yo 
sobreviví a la EGB' de Jordi Merca, l'espai 
ofereix a partir del darrer cap de setmana 
de gener 'Besarse de risa' de Pacoenlaluna

Una part de la programació 
dels divendres i dissabtes (fins al 
15 de març) són per a Jordi Merca 
i el seu espectacle d'stand-up co-
medy 'Yo sobreviví a la EGB', un 
monòleg d'experiències i anècdo-
tes sobre una època que va mar-

S.M.

E l circuit d'espais que ofe-
reixen programació esta-
ble enfocada a la comè-
dia, i que fins ara tenien el 
Teatreneu com a referent 

històric, el Jove Regina les darre-
res temporades i ara el Golem's 
-nova etapa de l'Almeria Teatre-, 
s'ha ampliat amb la Sala 9 dels ci-
nemes Bosque, habilitada per a es-
deveniments en directe, i agafant 
el relleu de la Sala 2 del Teatre 
Club Capitol, donant prioritat a la 
comèdia i als espectacles on l'hu-
mor és el protagonista. 

L'encarregat d'inaugurar 
aquesta nova sala ha estat Bruno 
Oro i el seu monòleg '¿Si o no?', en 
cartell des de finals de novembre i 
fins al 27 de febrer (amb entrades 
esgotades a gairebé tots els passis 
que queden d'aquest mes). 

car tota una generació. La dar-
rera proposta que se sumarà al 
cartel de la Sala 9 aquest mes serà 
Pacoenlaluna, el músic actor i gui-
onista presenta 'Besarse de risa', 
un espectacle d'improvisació mu-
sical i comèdia.

Bruno Oro al seu darrer espectacle ¿Sí o no?, a La 9 del Bosque. Foto: Cedida
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'West Side Story', quan és 
possible tocar allò intocable

Joan Millaret Valls

E l nou ‘West Side Story’ del mestre Steven Spielperg 
és un remake d’altura del clàssic del cinema mu-
sical 'West Side Story' (1961, Jerome Robbins i 

Robert Wise). La coneguda guerra de bandes d’immi-
grants novaiorquesos que enfronta els blancs caucasi-
ans ‘Jets’ i els porto-riquenys ‘Sharks’ i la tràgica histò-
ria d’amor interètnica entre Tony (Ansel Egort) i Maria 
(Rachel Zegler), reformulació de la dissortada història 
d’amor shakespeariana de Romeu i Julieta, rep un nou 
impuls del saber fer i l’estil preciosista d’Spielberg. I el 
resultat és una exquisida i meravellosa pel·lícula que no 
pretén fer oblidar l’anterior sinó que pretén engrandir 
encara més el musical de Leonard Bernstein i Stephen 
Sondheim. Escoltar de nou les composicions musicals 
i els seus temes cantats és la confirmació de la talla i el 
mestratge d’aquesta obra musical magistral.

Alguns es pregunten si era necessari tocar una 
cosa intocable. Però a vegades es demostra que es pot 
fer si es fa bé. I aquest és el cas d’Steven Spielberg. 
Spielberg refà el clàssic amb personalitat pròpia i fuig 

de la còpia. El director 
nord-americà posa de 
manifest la grandesa del 
clàssic, un musical im-
marcescible, però alhora 
afegeix una nova capa 
estetitzant i de posada 
al dia. Fa de la pel·lícula 
una experiència artísti-
ca difícilment imitable, 
rodada de forma pro-
digiosa i fent gala d’un 
virtuosisme difícilment 
igualable. També sap 

contemporitzar el text, esmenant el seu racisme in-
crustat, respectant des d’un sentit de la realitat les di-
ferències dels trets facials ètnics amb actors genuïns 
així com esporgant frases de les cançons que avui seri-
en intolerables. 

Destaca un concepte social manifest. Ens referim 
a aquell que fa palès que l’acció caïnita entre bandes 
formades per joves empobrits de diferents ètnies té 
lloc en el mateix barri degradat que habiten. Els clans 
enfrontats comparteixen les dificultats de tots els im-
migrants per prosperar en un entorn pobre i massi-
ficat. Spielberg posa en valor la lectura més política i 
social en considerar que ambdós bàndols son víctimes 
de la mateixa situació, incidint més en el que els uneix 
que no pas en el que els separa. D’aquí el concepte es-
cènic tan potent d'ambientar la història de violència i 
venjança en un món de runes i ferralla, de garatges i 
molls, de solars buits i edificis desballestats. Un barri 
en demolició que li dona una atmosfera catastrofis-
ta al relat, un món en extinció, una barriada que serà 
transformada de dalt a baix.

crítica de 
cinema

Spielberg fa de 
la pel·lícula una 
experiència 
artística 
difícilment 
inimitable

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

 Canta 2. 16.00 i 18.30.
 Spider-Man: No way home. 
21.10. 16.00. 18.40.
 The King's Man: La primera 
misión. 15.50. 21.45.
 The Matrix Resurrections. 
18.30 i 21.25.
 Scream. 19.10 i 21.45. 16.10.
 Delicioso. 16.05 i 18.30. Ds i dg, 
22.00. Dv, dl, dm, dc i dj, 22.10.
 West Side Story. 21.00. Ds i dg, 
18.45. Dv, dl, dm, dc i dj, 15.50 i 
19.000.
 Clifford: el gran perro rojo. Ds 
i dg, 16.15.
 El buen patrón. 19.40.
 El día de la bandera. 22.05.

 Lunáticos. 15.50 i 17.45.
 Buscando a la mágica Doremi. 
Dg, 18.30. Dv, ds, dl, dm i dj, 
18.10.
 La casa Gucci. Dg, 21.00. Dv, ds, 
dl, dm, dc i dj, 20.15.
 Mamá o papá. Dg, 16.05. Dv, ds, 
dl, dm, dc i dj, 16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Encanto. Ds i dg, 16.00.
 100 días con la tata. Dl, dm, dc 
i dj, 16.00. Dg, 12.00.
 Sis dies corrents. Dv, 22.00. Ds, 
dl, dm, dc i dj, 16.00.
 My beautiful Baghdad. Dv, 
16.00. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
18.00.
 El espía honesto. 18.00. Ds, 
22.00. Dg, dl, dm i dc, 20.00.
¿Qué vemos cuando miramos 
al cielo? Dv i dj, 20.00.
 West Side Story. Dv, 17.00. Ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 20.00.
 Tipi Tips: qui juga? Dg, 12.00.
 Bon dia món. Dg, 16.30.
 Madelaine Collins. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 18.00 i 20.00. Dj, 
18.00.
 El día de la bandera. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.00. Ds, 22.00. Dg, 12.00.
 The Bagder (Casa Asia). Ds, 
20.00.
 Llunàtics. Ds i dg, 16.00.
 Las siamesas (LATcinema). Dv, 
20.00.
 Torn. Dj, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Spider-Man: No Way Home. 
Dv, ds, dl, dm i dc, 11.30, 16.05, 
19.00 i 22.00. Dg i dj, 16.05, 
19.00 i 22.00.
El buen patrón. Ds, dg i dm, 
16.00. Dv, dl, dc i dj, 16.00 i 
18.00.

Delicioso. 11.30, 16.00, 18.20, 
20.20, 22.30.
El amor en su lugar. 20.35.
Fue la mano de Dios. 18.15.
Buscando a la mágica Doremi. 
20.45. Dj, 22.25.
 La Crónica Francesa del 
Liberty, Kansas Evening Sun. 
22.30.
Última noche en el Soho. 
22.30.
 100 días con la Tata. 16.00.
Vuelta a casa de mi hija. 17.40.
Matrix Resurrections. Dv, ds, 
dg, dm i dc, 19.25 i 22.10. Dl, 
11.30, 19.25 i 22.10. Dj, 20.45.
Mamá o papá. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.
West Side Story. Dv, dg, dl, dm 
i dj, 11.30.
Scream. 11.30.
 El joven Picasso. Dm, 11.30 i 
18.15.

 Prisioneros de Ghostland. Ds, 
11.30.
 La Traviata. Dg i dc, 11.30.
 Perversidad. Dj, 11.30.
Canta 2. Ds i dg, 11.30 i 18.10. 
Ds i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
Vuelta a casa de mi hija. 16.00.
Scream. 16, 05, 17.50, 20.10, 22.30.
West Side Story. 16.00, 18.30 i 
21.30.
La casa Gucci. 19.00 i 22.00.
El contador de cartas. 16.00, 
18.10, 20.25 i 22.30. Dm, 16.00, 18.10 
i 22.30.
En un muelle de Normandía. 
Dm, 20.25.

El Casal Corpus, sense 
espai estable d'assaig ni 
exhibició, no descarta 
marxar de Gràcia 
Amb 35 anys d'història, el grup teatral s'enfronta al repte de trobar 
seu de cara a la temporada vinent per assegurar el futur del projecte

S.M.

N ascut l'any 1986, el grup 
de teatre amateur Casal 
Corpus ha tingut his-
tòricament com a seu 
social i lloc d'assaig la 

Parròquia de Corpus Christi, al 
carrer Bailèn 175, però una nor-
mativa de seguretat va obligar 
el grup a buscar un altre espai 
per a les representacions de les 
obres, que va acabar sent la sala 
Montseny de l'escola Sant Josep. 
Amb la pandèmia i la impossibi-
litat de compartir espai amb al-
tres grups, l'escola va deixar de 
ser una opció. 

Després d'un any i mig sense 
pujar als escenaris, el passat mes 
de juny el grup reprenia l'activi-
tat amb Consell familiar i s'estre-
nava al teatre del Centre. Al dar-
rer trimestre de l'any van seguir 
fent bolos a diferents localitats 
però continuen amb el problema 
de tenir un espai estable tant per 
assajar com per actuar. A més de 
les dificultats que comporta la 
manca de seu, l'entitat havia de 
renovar la junta al desembre i 
afrontar el repte d'assegurar el 
futur del projecte, un repte que 
ha assumit Elena Cañada, relleu 
de Montse Millà. "Porto gran part 
de la meva vida vinculada al tea-
tre, i també hi ha un grup de gent 
amb ganes i disposat a tirar del 
carro", explica Cañada. 

El grup acabarà la tempora-
da amb dues peces: M'esperaràs? 
el 9 i 10 d'abril, i una altra enca-
ra per determinar que represen-
taran el 28 i 29 de maig; totes dues 

Elena Cañada (segona des de l'esquerra) és la nova presidenta de Casal Corpus. Cedida

al Teatre Escola Pia Balmes. "Ens 
trobem amb el problema que a 
Gràcia no hi ha equipaments per 
poder desenvolupar la nostra fei-
na i els preus dels espais per llo-
gar, en general, són massa alts per 
a nosaltres", afegeix la presidenta 

del Casal Corpus, que espera ence-
tar la temporada 2022-2023 en una 
seu on poder assajar amb regulari-
tat. "Vam néixer a Gràcia i ens fa-
ria molta pena marxar, però la re-
cerca s'està ampliant més enllà del 
Districte", clou Cañada.

Fi de temporada a l'Escola Pia 
Balmes. Tot i que la situació actual 
del grup Casal Corpus Teatre 
sigui precària per no comptar 
amb una seu estable, la històrica 
entitat -amb una junta renovada 
que "tira del carro"- acabarà la 
temporada a l'Escola Pia Balmes, 
i seguirà fent 'bolos': aquest 
dissabte 22 de gener 'Consell 
familiar' a l'Ateneu Hortenc (21h)
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La torratxa

Aparteu les
criatures
Marina F. Torné

Ja fa mesos que, submergits com es-
tem en la ditxosa nova normalitat
pandèmica, una té la sensació d’anar

per la vida com l’Astèrix i l’Obèlix a les 
dotze proves, perseguint l’imprès A-38 in-
tentant sortejar sense ofegar-se una ma-
rea de burocràcia absurda. 

En aquesta sisena onada, la viva imat-
ge d’aquest desori l’estem veient a les esco-
les i, de retruc, a ambulatoris i farmàcies. 
L’òmicron es propaga com la pólvora -poc
o molt tots ho hem comprovat en primera 
persona-. Més de 100.000 persones, entre
mestres i alumnes, s’han infectat en l’últi-
ma setmana. “Positiu a l’aula. Activem pro-
tocols”. Salut recomana que de seguida que 
es detecti un cas d’algun company de classe, 
pares i mares s’afanyin a fer un test d’antí-

gens a la resta de criatures. I aquí comença 
la gimcana. A primària i secundària, la pro-
va s’ha de fer a la farmàcia. I les farmàcies 
no donen l’abast. Però aquesta no és la part 
més complicada. Perquè si fet l’antígens el 
fill surt positiu, toca aïllar-lo del món una 
setmana sense opció d’agafar una baixa per 
fer-se’n càrrec. “Benvingut a la meva vida”, 
diria aquí un autònom. 

“Aparteu les criatures”, se’ns demana. I
després? Vist el panorama -i comprovat que 
les tasques de cures segueixen invisibilitza-
des-, potser acabaríem abans organitzant 
aules paral·leles on nens i profes positius 
es fessin companyia. Això o que els funcio-
naris prejubilats del Parlament que encara 
cobren tot i no treballar col·laboressin amb
la tribu i, altruistes, organitzessin un ser-rr
vei de guarderia temporal. Sona absurd, sí… 
però així és com els gals van acabar supe-
rant la prova de l’imprès. “Aparteu les cria-
tures, que avui ho entenc tot!”.

Potser acabaríem 
abans organitzant 
aules paral·leles amb 
nens i profes positiusQuan tens amics tan fans de la France que van

a Perpinyà, Ceret o Cotlliure com qui va al
Montseny a fer un passeig, és fàcil deixar-te se-
duir per passar el cap d’any a l’altra banda dels 
Pirineus, més quan semblava que el corona-

virus no havia acabat amb la possibilitat de moure’t pel
QQ

món, ni que sigui a dues hores en cotxe. Ja havíem coinci-
dit en una altra escapada prenadalenca i prepandèmica a
Perpinyà, quan anar en grup i a cara descoberta estava ben 
vist. Llavors se’ns va fer curt el passeig per la part antiga 
de la ciutat i tafanejar per les casetes del mercat de Nadal
de Quai Vauban, tan ben il·luminat, presumint de plata-
ners, amb la roda de fira al costat del Castellet, tot oferint
una postal ben bonica. Vam dir que hi tornaríem més dies 
(també amb l’esperança de trobar rebaixes a la botiga de la
USAP, ni que sigui un clauer en forma de pilota de rugbi).

Com som persones molt disciplinades, aquest Nadal vam
complir la promesa i ens vam menjar el raïm en un apar-rr
tament al bell mig de la ciutat, a la Place de la République. 
Això sí, amb TV3 i no amb l’Ibai Llanos com volia la cana-
lla adolescent que ens acompanya. El divendres 31 de de-
sembre de 2021 aquesta icònica plaça llueix animada, amb 
les terrasses força plenes, amb música ambient i una pista
de gel fake (molt més sostenible, això sí), amb infants més 
àgils que les seves mares i pares. Són les 4 de la tarda. En
poques hores, només l’estona de fer una volta abans de pre-
parar el sopar per apropar-nos a Les Halles Vauban a com-
prar formatge i olives, la gent va desapareixent de forma
gradual i la festa s’intueix íntima, cadascú a casa seva, o a

restaurants discrets que s’afanyen a preparar els globus
amb el 2022 en daurat penjat de les parets. Només la músi-
ca ambient que sona pels altaveus dels carrers ens acompa-
nya durant el recorregut fins a l’apartament i ens recorda 
que estem a Nadal i que són dies de festa i alegria.

Per això al dia següent visitem La Village de Noël en Le
Barcarés, a vint minuts de Perpinyà, un recinte de més de 
20.000 metres quadrats que va obrir el 1999, un poble nada-
lenc amb tots els elements típics associats a les festes , amb 
pista de gel (perfecte per tenir entretinguts els més joves),
un vaixell a tocar del mar ple d’animals de cartró pedra a 
mode d’Arca de Noé, i fins i tot un pare noel perjudicat de 
la nit anterior; tot plegat té un aire decadent, potser perquè 
s'hi acumulen molts hiverns o perquè el cel està gris i ta-
pat. Però sortim contents i rient i ens fem una selfie famili-
ar al costat de les lletres gegants il·luminades de l'entrada. 

Quan tornem a Perpinyà al vespre trobem tancada la
botiga de la USAP. Haurem de planificar una nova escapa-
da, quin remei!

Una escapada de proximitat

A la vila de Nadal del Barcarés
tot té un aire decadent, potser
perquè s'hi acumulen molts
hiverns i el cel està gris

via ManzaneraMirada enfora

Vista general del Poble de Nadal de Barcarès, a tocar de Perpinyà, una mica gris i apagat en temps de pandèmia. Foto: A. Morales

Silv


