
Habitatge arrenca les obres 
de l'antiga Quiron i desmunta 
ja l'estació transformadora
L'espai, que també ha quedat desbrossat gairebé del tot sense l'hort veïnal, 
començarà els quatre anys de treballs d'edificació dels pisos socials al març

El solar de l'antiga clínica Quiron, a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat. Foto: A.B.

Albert Balanzà

D
onem per començades les obres". Amb aquest mo-
derat optimisme, els serveis tècnics del Districte 
han anunciat aquesta setmana que els moviments 
al solar de l'antiga Quiron per aixecar en els pro-
pers quatre anys una illa d'habitatge social i equi-

paments llargament esperats i fins ara cronològicament 
interminables han arrencat. Ja són incomptables els ter-
minis anunciats i mai acomplerts (últim: segon trimes-
tre de 2021) però, després del trasllat del Quirhort a la 
Font del Carbó la passada primavera, s'està fent efectiu 
aquests dies el desmantellament de l'estació transforma-
dora i la implantació d'una substituta provisional a l'exte-
rior perquè al març puguin començar els treballs d'edifica-
ció. També queda ben poca cosa al solar de les estructures 
de fusta que han servit en els últims anys per dinamitzar 
l'espai amb la implicació dels veïns; almenys queda la gran 
pintada de l'Espai Quiró. Pàgina 3
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Política

Albert Balanzà

E
ls pressupostos participa-
tius 2021, conegut el resul-
tat el passat juny i triats 
els vuit projectes que re-
bran una inversió conjunta 

d'execució de 2,4 milions d'euros, ja 
han començat a activar-se en la fase 
d'aterratge amb contactes amb els 
seus promotors però no es veuran 
a peu de carrer fins a finals d'any, 
inclús en els casos de realització 
tècnica més ràpida. Així ho ha in-
format la comissió d'Urbanisme 
aquest dimarts amb un retrat del 
panorama de concreció que espera 
als projectes seleccionats.

El cor del desplegament d'al-
menys tres de les vuit idees, con-
cretament la remodelació dels es-
pais de jocs de la plaça Revolució i 
del Passeig de Sant Joan, així com 
els vestuaris de la Creueta del Coll, 
requeriran d'un projecte executiu 
previ (a més del procés participa-
tiu que s'ha engegat) i, de fet, en 
el cas de Revolució es vol aprofi-
tar per guanyar espai a la plaça co-
brint una part de les rampes d'ac-
cés al pàrquing. També a Revolució 
queda per executar la promesa 
d'obrir el refugi antiaeri que hi ha 
al pàrquing amb visites amb cita 

L'execució de les vuit 
idees dels pressupostos 
participatius s'activa per 
aterrar a final de 2022
El lavabo de Dones del 36 i l'arranjament d'espais foscos són 
els plans més ràpids perquè no requereixen projecte ni xarxa 

prèvia (vegeu L'Independent núm. 
839). També en el cas de la recu-
peració dels camins de Vallcarca 
a Collserola cal un estudi històric 
i de recollida d'informació amb 
els col·lectius de Vallcarca o amb 
el Grup d'Estudis de Coll-Vallcarca.

En un segon estadi de dificultat 
executiva hi ha el projecte més vo-
tat, Fem una Gràcia més verda, no 
només per la part de diagnosi prè-
via sinó per la necessitat de siste-
mes d'irrigació en el cas de nous 
arbres; i en el tercer nivell, i més 
fàcil, hi ha la instal·lació del lava-
bo de la plaça de les Dones del 36 
o l'adaptació d'espais foscos que es 
limiti a la reorientació o la conne-
xió a la xarxa elèctrica. 

En mans del Consorci d'Educa-
ció queda l'últim projecte dels se-
leccionats: el pati de l'escola Pau 
Casals, que aquest estiu ja ha co-
bert una primera fase d'obres.

Els jocs de Revolució, amb un dels accessos al pàrquing al fons. Foto: À.G.P.

Breus

Collboni defensa 
el reforç de la 
neteja al Camp 
d'en Grassot

L'agrupació local 
del PSC ha passejat 
aquest dimecres amb 
el president del grup 
municipal i primer tinent 
d'alcaldia Jaume Collboni 
pel Camp d'en Grassot en 
una visita centrada en els 
efectes de la campanya de 
reforç de neteja Cuidem 
Barcelona. El recorregut, 
al voltant dels eixos 
de Joanic i Bailèn, ha 
aprofitat per entrar a 
comerços i parlar amb els 
veïns del barri. 

El Districte inicia 
rutes tècniques per 
detectar urgències 
de manteniment
Un equip del Districte 
ha arrencat des del 
passat dissabte una 
sèrie de passejades 
pels barris de Gràcia al 
Camp d'en Grassot per 
detectar urgències de 
manteniment i neteja. 
Les rutes, que en aquesta 
primera sessió han 
visitat espais com Joanic 
o el Passatge Mariner, 
continuaran amb la resta 
de barris al llarg del que 
queda de mandat.

Cedida

E
n la darrera Comissió d’Urbanisme, el Govern 
Colau-Collboni, amb ERC, va aprovar la 
Modificació del Pla General Metropolità de 

la Vila de Gràcia. Una proposta que, orgullosos, 
proclamen que s’ha fet en un temps rècord de 7 
mesos. Però és motiu d’orgull plantejar, elaborar 
i aprovar una proposta d’aquest abast en tant poc 
temps? Els esforços dels equips tècnics han estat 
titànics, però què ha permès poder anar tan rà-
pid? Doncs que no han escoltat la gent. Millor dit, 
no han escoltat a massa més gent que la que con-
forma el seu entorn. Els seus, vaja.

La ciutat s’ha de construir en base al consens 
social i en base la pluralitat de la ciutadania que 
la conforma. No n’hi ha prou de tenir els vots ne-
cessaris en un plenari per tirar endavant modifi-
cacions del marc regulador de la ciutat. No hi ha 

consens. I aquest és el principal motiu pel qual no 
donem suport a la modificació. Però n’hi ha altres 
igual d’importants, com la manipulació de les da-
des i les contradiccions d’aquesta modificació. 

Estem de nou al final del mandat polític munici-
pal, el segon de Colau, i les xifres promeses de cre-
ació d’habitatge de protecció salten pels aires al-
tre cop. I així s’entén que es proclami que aquesta 
modificació del Pla comportarà la creació de 1.700 
habitatges de protecció (primer 4.000, després 
2.000); fals! Amb aquesta modificació el compro-
mís municipal en creació d’habitatge protegit té 
un número molt clar: 52. La resta, fins arribar als 
1.700, figura només sobre el paper i prou, perquè 
sorgeixen d’especulacions basades en que la inici-
ativa privada assolirà aquesta xifra fent obres de 
rehabilitació, remunta i canvis d’ús en plantes bai-

xes. La realitat, però, serà una altra. La proposta 
que ha aprovat el govern Colau no incentiva la re-
habilitació urbana, ans al contrari, posa més càr-
regues vinculades a la rehabilitació; i ho fa en un 
context de criminalització constant de la iniciativa 
privada, i amb una actuació que genera inestabili-
tat en l’aplicació del marc regulador. No, no es ge-
nerarà nou habitatge protegit al barri de Gràcia. 

I arribats aquí, a banda de desafectar uns ve-
ïns molts concrets -i deixar afectats uns altres-, 
si no hi ha transformació urbana que generi ha-
bitatge protegit ni rehabilitació del parc edificat; 
si hem protegit gairebé el 90% del parc edificat, 
però se’ns queda a les mans: quin sentit té aquesta 
Modificació de PGM? Aquest Pla s’aprovarà sense 
el nostre suport. Sí tindrà el d’ERC. La plena sinto-
nia d’Esquerra amb el comuns pel que fa al model 
urbà per a Barcelona permet que s’aprovin inici-
atives que no recullen la pluralitat de la ciutada-
nia. S’hagués pogut explicar així de fàcil, sense ha-
ver posat sobre la taula com a moneda de canvi la 
Plaça Joanic. Hagués estat més honest.

Opinió convidada

L'enganyifa de la MPGM de la Vila

Elsa Artadi i Jordi Martí Galbis, presidenta i portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya

Els 8 projectes seleccionats de Gràcia

 Fem una Gràcia més verda. 500.000 €. Vots: 2.885

 Camins Vallcarca-Collserola. 50.000€. Vots: 2.655 

 Zero espais foscos. 300.000€. Vots: 2.220

 Vestuaris Creueta del Coll. 200.000€. Vots: 1.492 

 Pati Pau Casals. 450.000€. Vots: 1.377

 Renovació Jocs Sant Joan. 225.000€. Vots: 1.350

 Instal·lació WC Dones del 36. 150.000 €. Vots: 1.348

 Remodelació Jocs Revolució. 350.000 €. Vots: 1.249

En tres propostes 
cal projecte tècnic 
i a Revolució es vol 
cobrir les rampes 
del pàrquing en part
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Habitatge ja fa obres a l'antiga 
clínica Quiron desmantellant 
l'estació transformadora
L'edificació del solar començarà al març, un cop s'ha ubicat una 
instal·lació elèctrica provisional a fora i s'ha desbrossat l'espai veïnal

Albert Balanzà

L
'Institut Municipal de l'Ha-
bitatge i el Districte ja parlen 
en present quan es refereì-
xen a les obres de transfor-
mació del solar on fins fa 

15 anys va estar activa la Clínica 
Quiron. El centre hospitalari es 
va traslladar el juliol de 2007 a la 
plaça Alfons Comín després d'una 
complexa permuta de terrenys a 
l'Ajuntament, en la qual quatre as-
sociacions de veïns (Gràcia Nord-
Vallcarca, Vila de Gràcia, Penitents-
Taxonera i Passatge Isabel) van 
tombar al Tribunal Suprem els de-
sitjos del consistori de permetre-hi 
fer pisos de luxe i la compra muni-
cipal al Banc Santander va derivar 
en el pla d'habitatge social i equipa-
ments que ara arrenca.

Vint anys després d'aquells pri-
mers moviments de canvi, els ser-
veis tècnics del Districte han anun-
ciat aquesta setmana a la comissió 
d'urbanisme que, amb el desman-
tellament ja en marxa de l'estació 
transformadora i la presència de 
la instal·lació substitutòria provi-
sional a l'exterior. "donem per co-
mençades les obres". Els treballs 

La gran pintada de l'Espai Quiró, encara visible en un dels murs del solar. Foto: A.B.

En aquella distribució hi havia un 
total de 85 habitatges dotacionals 
(en lloc dels 100 anunciats inicial-
ment el 2015) i una mitjana de 45 
metres quadrats als pisos. També 
a peu de carrer l’illa d’equipa-
ments hi preveia un espai interior 
amb un bar i les escales d’accés a 
un gran auditori soterrat de 1.500 
metres quadrats.

El pla especial aprovat l'estiu de 
2020 va retocar sobretot la faça-
na assimètrica en dos blocs iguals 

Societat

pròpiament d'edificació ja es faran 
visibles al març. Els veïns tindran 
informació actualitzada de l'evo-
lució de les obres, que duraran pel 
cap baix quatre anys, en el consell 
de barri de la Salut del 24 de febrer.

Ara per ara el senyal més visible 
dels moviments al solar de Mare de 
Déu de Montserrat és la presència 
de maquinària semipesada i el des-
ballestament gairebé total del que 
en els últims anys ha estat l'Espai 
Quiró d'acció veïnal, amb l'anome-

Agost-desembre 2002. L'Ajuntament i el 
Grup Quiron pacten el trasllat a Comín
2006-2007. L'Ajuntament requalifica els 
terrenys per autoritzar pisos de luxe 
Desembre 2011. El Suprem dóna la raó 
als veïns tombant els plans municipals
Desembre 2012. L'Ajuntament compra 
l'espai al Banc Santander per 9,5 M€
Gener 2015. L'Ajuntament anuncia 100 
habitatges per a gent gran i equipaments
Juliol 2020. El pla especial preveu dos 
blocs amb 85 habitatges i espais comuns

nat Quirhort traslladat des de la 
passada primavera a la Font del 
Carbó, a tocar del Park Güell.

Quan s'enllesteixi el desman-
tellament de l'estació transfor-
madora, el que ha fet endarrerir 
una mica més l'inici de les obres, 
s'iniciarà el projecte inspirat en la 
proposta Fòrum Veïnal, que el 2018 
va dibuixar un nou edifici basat en 
una estructura asimètrica amb 
balcons a les tres primeres plantes 
i grans finestrals a peu de carrer. 

per adequar-se a les alçades del Pla 
General i vèncer el desnivell del car-
rer. El bloc total preveu planta so-
terrània, planta baixa, planta altell 
i alçada de quatre o cinc pisos.

L'edificació, en qualsevol cas, 
deixa per a més endavant el con-
tingut dels equipaments, cosa que 
en el seu dia va irritar els veïns. Als 
baixos dels habitatges, en qualse-
vol cas, hi ha d'anar un casal de 
barri, un espai de gent gran i un 
espai jove.
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Societat
Protegim Escoles reduirà 
a un carril de trànsit dos 
trams de Sicília i avançarà 
així en la futura superilla 
La reforma a l'entorn dels centres Montseny, Claret i 
Sedeta s'endarrereix i no s'executarà aquest cop a l'estiu 

Albert Balanzà

T
al com s'ha seguit en els 
casos precedents de L'U-
ni vers, Sagrada Fa mília, 
Turó del Cargol, Sagarra, 
Galatea i Tere sianes, els 

projectes de reforma de l'entorn 
de les escoles Montseny, Claret i 
Sedeta (escola i institut), previs-
tos per aquest 2022 i que s'han do-
nat a conèixer aquest dimarts a la 
comissió d'urbanisme, guanyaran 
espai sobre actuals cordons de ser-
veis i aparcament i també en els 
casos de la trama Cerdà comporta-
ran una reducció de dos a un carril 
de circulació.

Però aquest tercer lliurament 
del Protegim Escoles té una càrre-
ga de profunditat més intensa en-
guany per la concentració de dos 
dels projectes (Claret i Sedeta) en 
un mateix eix de pacificació i la mi-
rada llarga de la reconversió del 
carrer Sicília en l'àmbit futur de la 
superilla. De fet, Sicília (entre Pare 
Claret i fins a Ausiàs March), junta-
ment amb Pare Claret (de Marina 
fins a Bailèn), són els futurs eixos 
verds de la transformació urbana 
de la ciutat en aquest punt i s'ha 

L'entorn protegit de l'escola Teresianes, que seguirà el pla a Sicília. Foto: À.G.P.

de flux veïnal i escolar, no només 
s'ampliaran els xamfrans com s'ha 
fet a Teresianes sinó que s'elimina-
rà un dels dos carrils de circulació 
i també el cordó de serveis i aparca-
ment més pròxim als centres. Ben 
segur que es reduiran places d'àrea 
verda, motos i càrrega/descàrrega i 
hi apareixeran bancs, cadires i jocs 
pintats al terra.

Hi ha un detall encara, que afec-
ta el calendari: enguany les obres 
no es faran a l'estiu i apunten a la 
tardor.

A.B.

C
om ja s'ha fet en altres districtes com Sant 
Andreu, Gràcia espigolarà els tarongers d'una part 
del nucli històric aquest febrer per fer-ne melme-

lada en una diada participativa que es convocarà per 
al 27 de febrer posant èmfasi en el veïnat de la part sud 
del districte. Els carrers seleccionats per a la collita són 
tots a l'eix Bonavista, amb Domènec, Santa Tecla, Santa 
Teresa, Sant Agustí com a segurs. L'acció, emmarcada 
en la campanya de tractament del verd on també s'està 
promovent la recuperació dels escocells dels arbres per 
a ús ciutadà, s'apuntalarà amb el suport d'un solar mu-
nicipal que el Districte acaba d'activar a Travessera de 
Gràcia 265, a la part del Passeig Sant Joan-Joanic afec-
tada pel pla especial dels anys 80. Abans l'espai era un 
magatzem de mobles.

Recollida de 
taronges a l'espai 
públic al febrer per 
fer-ne melmelada 
L'acció, prevista per diumenge 27, 
s'emmarca en la campanya del 
tractament del verd del Districte

El carrer ja està 
considerat com a eix 
verd en els plans de 
pacificació debatuts 
al novembre

Arc Iris posa data al 
tancament de la seva 
botiga de regals: 26-F

L
a botiga de regals Arc Iris de la plaça Trilla, ger-
mana de la quasi centenària botiga mare del ma-
teix nom de l'altra cantonada, ja ha començat 

el compte enrere del tancament anunciat durant la 
festa del seus 40 anys el passat 17 de novembre i el 
culminarà el 26 de febrer amb l'últim dia d'obertu-
ra al públic. Aquests dies la seva mestressa, Joana 
Candell, i el seu equip s'apressen a liquidar estocs 
amb forts descomptes, però ja expliquen que segui-
ran agafant comandes dels articles pintats a mà a 
l'Arc Iris de roba d'home i al web www.arciris.cat

A.B.

argumentat com a via local en la 
primera sessió que al novembre es 
va fer del grup impulsor de la su-
perilla de Sagrada Família, Camp 
d'en Grassot i Fort Pienc.

 Aterrant més específicament en 
la reforma concreta dels tres en-
torns escolars, el Districte ha apun-
tat aquest dimarts que el cas de l'es-
cola Montseny aprofitarà el cordó 
d'estacionament que hi ha a tocar 
del centre per ampliar l'espai d'es-
tada i que en els altres dos casos, 
més agosarats, també per dimensió 

amb un altre súper limítrof. El pri-
mer cas té una llarga història que 
es remunta ja al 2013 i que es com-
plementa amb la inquietud expo-
sada per altres comunitats veïnes 
sobre la gran teulada d'amiant de 
l'establiment: el cas s'apuntala en 
una denúncia per obres no ajusta-
des a la legalitat amb obertura de 
finestres sobre patis colindants i 
ordres d'enderroc per part del 
Districte que mai s'han executat. 
"Parlen molt d'interiors d'illa però 
aquí ens sentim impotents", apun-
ta Carme Fornos, en nom dels de-
nunciants. El seu advocat, Javier 

Dos focus de queixa de veïns contra súpers
Una comunitat demana l'execució subsidiària per corregir unes obres mal fetes i una altra denuncia sorolls

A.B.

L
a relació de les comunitats 
de veïns amb la dinàmica 
dels comerços mai no és 
fàcil, però en el cas de les 
superfícies mitjanes com 

els supermercats coincideixen 
aquests dies dos conflictes oberts: 
la de la comunitat de veïns del 
carrer Gran de Gràcia 82 en rela-
ció d'un supermercat ubicat des 
de fa anys en l'antiga fusteria del 
carrer Pere Serafí 11-13 i la de la 
comunitat de Sant Pere Màrtir 35 L'interior d'illa de Gran de Gràcia-Pere Serafí, amb la finestra blanca polèmica. A.B.

Blanco, ha demanat l'execució sub-
sidiària de l'enderroc al Districte si 
l'establiment no fa cas. 

No gaire lluny d'aquest primer 
cas hi ha el del nou súper instal·lat 
a Sant Pere Màrtir 35, a tocar de 
l'antic local de La Torna. En nom 
de la comunitat, Sílvia Barrufet, 
veïna però també portaveu de la 
plataforma comercial A Gràcia Ho 
Trobes, va denunciar en la passa-
da comissió d'urbanisme un cas 
de sorolls pels aparells de l'esta-
bliment que s'activen de matina-
da i va demanar una inspecció als 
serveis tècnics del Districte.
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Salut ha estès la dosi de record a totes les persones majors de 18 anys que faci 5 mesos que tinguin la pauta completa de vacunació

Els grups prioritaris per a aquesta dosi de record són les persones a partir de 40 anys i els vacunats de qualsevol edat amb Astrazeneca i Janssen

La dosi de record augmenta la immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar a l’hospital a causa de la COVID-19

El Departament de Salut ha ampliat a una bona part de la població 
la vacunació de la dosi de record de la COVID-19. En concret, ja la 
poden demanar totes les persones majors de 18 anys que tinguin la 
pauta completa de vacunació amb Pfi zer o Moderna, sempre que hagin 
passat 5 mesos des que van rebre l’última dosi.

La dosi de record és altament recomanable perquè, tot i que 
les vacunes proporcionen una resposta immunitària molt efectiva, 
algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, 

disminueixen aquesta protecció, sobretot davant de noves variants 
com l’òmicron, la majoritària actualment a Catalunya. La dosi de record 
augmenta la immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc de patir Covid 
persistent o d’ingressar a l’hospital sobretot en les persones grans, 
immunodeprimides o amb més risc d’infecció i de malaltia greu.

Els grups prioritaris per a aquesta dosi de record continuen sent les 
persones a partir de 40 anys i els vacunats de qualsevol edat que van 
rebre la pauta completa amb Astrazeneca o Janssen.

Per rebre la dosi de record, cal que hagin passat cinc mesos des 
que es va rebre la segona dosi, en el cas d’haver rebut els vaccins 
de Pfi zer o Moderna. 
Si s’ha rebut les dues dosis d’Astrazeneca o la dosi única de Janssen, 
han de passar tres mesos per poder rebre ara la dosi de record. 
Si s’ha agafat la infecció de la COVID-19 després d’haver rebut la pauta 
completa de la vacunació, es recomana administrar la dosi de record 
cinc mesos després d’haver superat la malaltia, en cas que es tingui 
65 anys o menys edat. Tot i així, és possible vacunar-se amb la dosi de 
record 4 setmanes després d’haver superat la infecció.

EN EL CAS DE LES PERSONES DE 65 ANYS O MENYS 
EDAT QUE HAGIN AGAFAT LA COVID-19, ES RECOMANA 
QUE ESPERIN 5 MESOS DESPRÉS DE LA MALALTIA 
PER VACUNAR-SE AMB LA DOSI DE RECORD.
 
Per accedir a la dosi de record, cal demanar cita prèvia a través del 
portal vacunacovidsalut.cat, des d’on es pot triar punt de vacunació 
i dia i hora. Els destinataris de la dosi de record aniran rebent un SMS 
convidant-los a la vacunació i dirigint-los a aquest enllaç.
La dosi que s’està administrant és d’ARNm, és a dir, Moderna o 
Pfi zer, indiferentment de les vacunes que s’hagin rebut per arribar 
a la pauta completa de vacunació. De fet, s’ha comprovat que totes 
dues vacunes, tant la Moderna com la Pfi zer, tenen una efi càcia molt 
elevada, independentment dels vaccins que s’hagin rebut en un primer 
moment (Pfi zer, Moderna, AstraZeneca o Janssen).
El Departament de Salut manté la crida a tota la població perquè es 
vacuni, tant les persones que poden rebre ara la dosi addicional com 
totes aquelles que encara no estan vacunades.

Cal recordar que les persones no vacunades majors de 12 anys tenen 
una probabilitat 2,5 vegades més gran ser hospitalitzades per Covid i 
4,9 vegades més d’entrar a l’UCI. En el cas dels majors de 50 anys, tenen 
una probabilitat 3,7 vegades més gran de ser hospitalitzades per Covid 
i 8,1 vegades més d’entrar a l’UCI.  I, en la franja de més de 70 anys, 
tenen una probabilitat 6,1 vegades més gran de ser hospitalitzades i 
15,2 vegades més d’entrar a la UCI que les persones d’aquesta edat 
que tenen dosi de record.

La vacunació contra la Covid-19 té com a objectiu protegir tota la 
població del virus per evitar casos de malaltia greu, Covid persistent, 
ingressos hospitalaris i a les UCI, i morts.

És previst que s’ampliïn progressivament els grups per rebre la dosi 
de record, quan hagi passat el temps necessari des de la darrera dosi 
de vacuna. Aquests grups se seleccionen coordinadament en l’àmbit 
de l’estratègia estatal de vacunació.

CINC MESOS DES DE LA PAUTA COMPLETA AMB PFIZER O MODERNA LA VACUNACIÓ REDUEIX LA PROBABILITAT D’INGRÉS HOSPITALARI

LA POBLACIÓ MAJOR D’EDAT JA POT REBRE
LA DOSI DE RECORD DE LA COVID-19
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Esports

Àlex Gutiérrez Pascual

P
ressionat per la urgència 
de sumar punts que el fa-
cin sortir de la zona de des-
cens i per la petició de di-
missió del grup d'animació 

Eskapulats a l'entrenador del pri-
mer equip masculí de l'Europa, 
David Vilajoana, el conjunt escapu-
lat té diumenge 30 l'oportunitat de 
puntuar contra un dels rivals di-
rectes en aquesta cursa per salvar 
la categoria. L'Europa visitarà el 
camp de l'Ebro (12h), que a l'ana-
da ja es va endur els tres punts 
del Nou Sardenya (1-2). Després 
d'empatar contra el Badalona (1-
1), l'equip aragonès és setzè amb 
18 punts, només un per sobre dels 
europeistes. El Brea marca la línia 
vermella del descens amb 21 punts, 
empatat amb el Tarazona, tretzè. 

 L'Europa, que ha sumat quatre 
triomfs aquesta temporada, hau-
rà d'augmentar l'efectivitat i tra-
duir en gols la creació d'ocasions 
que ha sabut generar en les últi-
mes jornades. També vol fer valer 
els darrers canvis a la plantilla per 
intentar apuntalar el joc, amb l'ar-
ribada del davanter Vargas i el de-
fensa Dani Reina i la marxa dels 
atacants Solsona i Jordi Cano. 

En aquesta lluita per eludir el 
descens, el conjunt de Vilajoana 
haurà de sumar en la visita del 
13/03 contra el cuer, l'Ejea, que a 
la jornada 8 va guanyar a Gràcia 

L'Europa va caure a casa contra el Terol (0-2). Foto: Àngel Garreta

L'Europa masculí, 
obligat a sumar contra 
l'Ebro, rival directe 
per eludir el descens
La visita de diumenge a Saragossa, marcada per la petició 
de dimissió d'Eskapulats a l'entrenador David Vilajoana

(2-3). També és rival directe dels 
escapulats l'Osca B, que passarà 
pel Nou Sardenya a la jornada se-
güent, el 20/03. I el 27/03 l'Europa 
jugarà al camp del Brea. 

A la darrera derrota contra el 
Terol al Nou Sardenya (0-2), la ter-
cera consecutiva a la lliga, l'equip 
aragonès va demostrar ofici i es 
va avançar poc abans de finalitzar 
la primera part amb una diana de 
Guille. Malgrat el setge dels esca-
pulats a la porteria aragonesa, va 
ser el Terol qui va sentenciar a les 
acaballes de l'encontre. 

A la roda de premsa posteri-
or, l'entrenador escapulat, David 
Vilajoana, va exercir de director 
esportiu del primer equip per 
intervenir i va reconèixer que a 
l'Europa "li està faltant la contun-
dència en les dues àrees". També 
va respondre amb contundència 
les crítiques d'un sector de l'afi-
ció. "La base de l'equip ha de ser 
el que genera identitat", va reba-
tre Vilajoana. "Jugant així tindrem 
més oportunitats de guanyar par-
tits", va afirmar.

Breus

El CEG organitza 
la Renovació de 
la Flama de la 
Llengua a Prada

El Club Excursionista de 
Gràcia, que ja ha arrencat 
els actes del centenari, 
serà l'encarregat 
diumenge 30 de la 
cerimònia de Renovació 
de la Flama de la Llengua 
Catalana. L'encesa tindrà 
lloc a Prada de Conflent, 
amb una ofrena floral 
davant de la tomba de 
Pompeu Fabra. El foc 
viatjarà el 13/02 fins al 
Tossal del Rei, entre el 
Montsià, el Matarranya 
i el Baix Maestrat. El 
recorregut culminarà 
el 20/02 a Montserrat, 
amb el lliurament de la 
Flama al monestir i un 
parlament de l'activista 
gracienc Joan Josep Isern.

Llum verda 
del Consell de 
l'Esport a la junta 
d'Amics de Gràcia
El Consell Català de 
l'Esport ha ratificat el 
canvi de junta al Club 
Petanca Amics de Gràcia, 
que data del setembre de 
l'any passat. Un tràmit 
que l'entitat esperava feia 
mesos per poder deixar 
enrere la disputa amb 
la directiva anterior i 
confirmar a la Federació 
Catalana de Petanca la 
nova composició, amb 
Rosa Bono de presidenta.

Cedida

El femení es manté líder i visita 
el camp del tercer classificat. 
L'Europa s'enfrontarà diumenge 
30 al Son Sardina (12h) en jornada 
de la Primera Estatal femenina. 
L'equip balear tan sols ha perdut 
tres partits al campionat. El 
conjunt escapulat va golejar el 
Fontsanta Fatjó (6-0) i va sumar 
la catorzena victòria a la lliga, 
en el retorn de Sara del Estal i 
Clara Cos després de les lesions.

El Catalunya 
s'enfrontarà al 
Rubí a la Copa 
de la Reina 
L'equip masculí de Tato Garcia s'allunya 
de les posicions de descens després de 
desfer-se del Rubí a la lliga (7-4) i dissabte 
vol sorprendre el Mediterrani (13.45h)

Can Llong dissabte 29 (12.45h) en 
jornada de lliga. 

 De la seva banda, el Catalunya 
masculí visitarà dissabte 29 la pis-
cina del Mediterrani (13.45h) amb 

À. Gutiérrez Pascual

E
l sènior femení del Cata-
lunya ja coneix el pri-
mer rival de la Copa de la 
Reina, que es disputarà al 
febrer a Terrassa. El Rubí, 

amb qui les jugadores que entre-
na Gabor Egedi han ensopegat 
als dos partits de lliga (8-7 al de-
sembre i 7-12 el passat 12 de ge-
ner), s'enfrontarà a l'equip de Can 
Toda al primer partit dels quarts 
de final (11/02, 13.30h). Les valle-
sanes són sisenes a la lliga amb 21 
punts, una posició per sobre del 
Catalunya, amb 18 punts. A la difi-
cultat de l'encontre s'afegeix la po-
tència del rival següent en cas de 
superar l'eliminatòria, el Sabadell, 
que se les haurà amb el Sant Feliu. 
Precisament el Catalunya visitarà 

l'objectiu de sorprendre el setè 
classificat. L'equip de Tato Garcia 
es va desfer del Rubí (7-4) en el 
quart triomf de lliga i ha superat 
els vallesans a la classificació.

El Rubí serà el rival de Catalunya a la Copa. Foto: Gràcia Multiesports/Pfotoàlbums

El tècnic escapulat 
reconeix que al 
conjunt "li falta la 
contundència en 
les dues àrees"
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Autoreparació: impuls a les 
iniciatives de ‘residu zero’

Dia Mundial de l’Educació Ambiental al Bosc Turull



[2] [el tema del mes]

Serveis d’interès

Turull reprèn el programa d’hivern 
amb el Dia de l’Educació Ambiental 
L’aula ambiental del 

Bosc Turull, que ha tor-

nat a obrir portes ara fa 

dues setmanes després 

de l’aturada nadalenca, 

ha estat un dels dotze 

equipaments de la ciu-

tat en sumar-se a la ce-

lebració del Dia Mundial 

de l’Educació Ambiental 

que se celebra cada 26 

de gener des de 1975. 

L’espai gracienc reprèn 

així les activitats del 

programa d’hivern. La 

propera: el taller ‘Matis-

se s’endinsa al Bosc’.

Matisse i 
refugis de 

biodiversitat

Moment de la passejada en família al Bosc Turull per descobrir amb els sentits la natura de l’entorn

La propera activitat 
proposa captar la 

natura de l’entorn de 
forma creativa

Jornada al bosc Turull amb motiu de la celebració del 26 de gener

Silvia Manzanera



[3]

Un llibre amb història 
tanca la celebració dels 
150 anys del Centre

P
rop de 300 pàgines profusa-

ment il·lustrades i ben pen-

sades integren el llibre Cen-

tre Moral i Instructiu de Grà-

cia (1869-2019). 150 anys d’histò-

ria, que acaba d’editar l’editorial 

Claret amb motiu de l’aniversari de 

l’entitat i que es presentarà aquest 

2 de febrer en un acte que suposa-

rà culminar la celebració que es va 

concentrar al llarg del 2020. El vo-

lum, que s’havia de presentar l’abril 

d’aquell any, arriba ara també com 

a toc d’inici dels actes del 153è ani-

versari i suposa una actualització 

revisada i ampliada de la referència 

anterior Recull històric 1869-1994.

El president del Centre, Carlos 

Pablos, subratlla la feina de l’Arxiu 

Històric de l’entitat a l’hora de fer 

aquest treball de recull “de moltes 

activitats i vivències” que enfonsa 

les seves arrels en aquells primers 

anys com a escola, del fet traumàtic 

i la destrucció de materials que va 

suposar la guerra i de testimonis de 

diferents generacions que han per-

mès fer un retrat complet. “No hem 

pretès explicar tota la història del 

Centre, sinó fer-ne un recull històric 

dels primers 150 anys. No espereu 

trobar-hi un fi l conductor. Feu com 

si miréssiu un oli d’un pintor im-

pressionista: allunyeu-vos del text, 

i busqueu-ne la globalitat des d’una 

certa perspectiva; acosteu-vos-hi, 

fi xeu-vos en els detalls i hi trobareu 

l’anècdota. Tot plegat us ajudarà a 

conèixer o recordar el que ha estat i 

és el Centre Moral Instructiu de Grà-

cia”, diu el llibre a la contraportada.

L’anècdota, per tant, és impor-

tant en aquest llibre. “El president 

del centre va morir de grip espa-

nyola perquè l’entitat era un hospi-

tal de campanya quan aquella crisi 

sanitària va esclatar”, recorda Pa-

blos. Ara, en un altre context de cri-

si sanitària, l’entitat mira endavant 

cap a la captació de nous socis amb 

l’objectiu de créixer més i enfortir-

se fi ns als 600 adherits. Amb un te-

atre reformat fa vuit anys, seccions 

a ple rendiment com la Coral Ba-

luern, Els Amics de Sant Medir, el 

grup de teatre, l’esplai Rikitikitaki 

o les entitats associades del Club 

d’Escacs Tres Peons, l’Orfeó Barce-

lonès o Espai d’Art, la continuïtat 

està assegurada.

www.barcelona.cat

Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia

Adreça: Carrer Ros de Olano 8

Any de fundació: 1869

Nombre de socis: 462

Seccions: teatre, coral, tennis taula, 

Sant Medir, esplai, revista OriFlama, 

Arxiu Històric

Entitats adherides: Club d’Escacs Tres 

Peons, Orfeó Barcelonès, Grup de 

pintura Espai d’Art

A l’esquerra: Revista 

Musical «Do de 

Pecho» (2019). A la 

dreta: Els membres 

del Consell Directiu. A 

sota: El president de 

l’entitat Carlos Pablos,  

amb els socis Eric 

Ruiz, Natàlia Puga, 

Josefina Altés i Josep 

Bach apagant les 

espelmes del pastís 

durant el dinar del 

150è aniversari

L’ENTITAT



[4] [per darrere]

Autoreparació: més serveis i projectes 
a la Vila per impulsar el ‘residu zero’ 
L’autoreparació de petits elec-

trodomèstics, bicicletes o apa-

rells informàtics és una estra-

tègia lligada al residu zero i a 

les polítiques de sostenibilitat 

que impulsen diferents enti-

tats i que en els darrers anys 

ha guanyat protagonisme al 

districte. Serveis de reparació 

de bicicletes, empreses em-

blemàtiques especialitzades 

en recanvis d’electrodomès-

tics o tallers autogestionats, 

les fórmules per evitar residus 

i consumir de forma responsa-

ble s’han consolidat. Repara 

Truck torna a Gal·la Placídia 

dos cops al mes.

El servei mòbil Repara Truck tornarà a instal·lar-se a Gal·la Placídia el proper 2 de febrer 

Silvia Manzanera

Aromes de 
biodiversitat, al 
Jardí del Silenci

EIXAMPLE-GRÀCIA CINEMES GIRONA

Dimecres 2 de febrer a les 19 h

Dimecres 9 de febrer a les 19 h

(c. Girona, 175)

(Sessió 1)

(Sessió 2)
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Opinió

Qualsevol que passi en ple hivern per davant de Can Musons, 
l'espai del carrer Alzina que aixopluga entitats com els 
Castellers de la Vila de Gràcia o la Fundació Festa Major, pot 

pensar que hi ha poca activitat. Perquè les dues entitats tenen el pic de 
feina quan rriba el bon temps. Però res més lluny de la realitat: feina n'hi 
ha, i allò sempre bull. Aquests dies, però, una mica més i es congelen. 
Després de 53 dies ha tornat la calefacció. Hi havia unes peces que havi-
en d'arribar d'Alemanya, i no hi havia manera. Caram, amb Alemanya. 
També els tremolosos inquilins diuen que al Districte van trigar 27 dies a 
venir a veure què passava. Tot ben comptat quan passes fred....

El
depen-

dent

Editorial

Quiron, 20 anys i prou

H
i ha un moviment pendular sobre la transformació de l'antiga 
Clínica Quiron que abasta ja tres dècades amb dates clau quasi co-
incidents cada deu anys: el 12 de desembre de 2002 una comissió 

d’urbanisme municipal va aprovar inicialment la permuta de terrenys 
que duplicava el sostre edificable d’un solar a la plaça Alfons Comín, 
que cedia a l’Ajuntament un espai comprat per la clínica a NyN a Mare 
de Déu de Lorda i que permetia construir habitatge a l’antiga seu hos-
pitalària de Mare de Déu de Montserrat; també el 12 de desembre però 
del 2011 el Tribunal Suprem tombava la requalificació de l'espai clínic 
per fer-hi pisos de luxe i donava la raó a quatre associacions de veïns 
(Gràcia Nord-Vallcarca, Vila 
de Gràcia, Penitents-Taxonera 
i Passatge Isabel); el gener de 
2022 arrenquen els treballs de 
desmantellament de l'estació 
transformadora que donaran 
pas a l'edificació del projec-
te d'habitatge social i equipa-
ments anunciat el 2015 i reto-
cat entre el 2018 i el 2020. 

Sense dubte la transforma-
ció dels terrenys de l'antiga clínica Quiron és la reivindicació més antiga 
de Gràcia (i n'hi ha hagut unes quantes) i ara que ja fa prop de 15 anys 
que funciona la nova Quiron a la plaça Alfons Comín (56.620 metres 
quadrats de superfície) val la pena recordar els noms dels veïns que van 
guanyar el procés judicial contra les pretensions de l'Ajuntament (que 
hi veia "interès de ciutat"), del Govern i del grup hospitalari: Ramon de 
Veciana, Marta Cañadas, Irene Güell i l'advocat Eduard Moreno.

Després d'aquella batalla van venir nous temps, nous actors i noves 
formes a l'administració: Trias va prometre 100 habitatges per a gent 
gran i també en el seu mandat el fantasmagòric bloc va anar a terra, i en 
els últims anys el replantejament del projecte ha permès un bon ús pro-
visional de l'espai. Però ja tocava que entressin les màquines, i ja hi són.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Aclariment sobre el Casal 
Corpus Grup de Teatre 
 
En referència a l'article publicat a 
L'independent núm. 874 sobre la situació 
actual del Teatre Casal Corpus, volem 
aclarir dues coses. En primer lloc, dir 
que el fet que no puguem considerar la 
parròquia de Corpus Christi ni l'Auditori 
de la Sala Montseny del Col·legi Sant 
Josep com a llocs adients per a les nostres 
actuacions es deu a motius purament 
logístics. En el cas de Corpus Christi, per 
motius d'incompliment de normes de 
seguretat; i en el del Col·legi Sant Josep, 
per motius de seguretat amb relació a la 
situació pandèmica dictats pel ProciCat.
De moment, els nostres assajos 
segueixen sent als locals de la parròquia 
(tot i que no tenim espai fix, atès que 
compartim locals amb agrupacions 
vinculades a la parròquia) i les nostres 
actuacions d'aquesta temporada 2021-
2022 seran a l'Escola Pia Balmes.
Volem aclarir també que la nostra voluntat 
és, i seguirà sent sempre, mantenir la 
nostra activitat regular en el barri de 
Gràcia que és on va néixer el Teatre Casal 
Corpus fa 35 anys, i lluitarem amb totes les 
nostres forces per tal que això sigui així. 

Elena Cañada, presidenta del Casal Corpus 
Grup de Teatre

Fe d'errades 
En l'últim número donàvem l'autoria de 
l'Opinió Convidada de la part inferior de la 
pàgina 11 a la plataforma veïnal Un altre 
MPGM és possible quan havia d'anar signada 
per la plataforma Gràcia Cap a On Vas. Així va 
quedar corregit divendres mateix en el pdf 
del web i es va difondre ja correctament a 
xarxes. Disculpes, en tot cas

Veciana, Cañadas, Güell, 
Moreno, Trias i un nou 
temps; ja tocava que hi 
entressin les màquines

Lola Capdevila

C
ada any arriba gener i es parla d’ani-
versaris. Recordem persones relle-
vants, institucions, fites històriques, 

científiques i esportives, dies internacio-
nals de genocidis i guerres -que no hau-
rien d’haver existit mai i ara potser en 
comencen una altra-. Molt més a prop 
celebrem encerts com el Centenari d’en-
guany del Club Excursionista de Gràcia 
“Mai Enrere”, dèiem; o els més de 100 anys 
de l’Orfeó, el Cercle i més de 150 de Lluïsos 
i el Centre Moral. També van sumant 
anys La Violeta, Can Carol, Can Musons, 
La Barraqueta, La Fontana, Tres Lliris... 
I projectes com els 35 del Tradicionàrius, 

30 dels Foguerons, més de 20 d’aquest set-
manari... Hi ha molts aniversaris trans-
cendents, personals i col·lectius. Segueixo. 
10 anys que una dona dirigeix, amb en-
cert, La Revolta de les dones. 4 anys de 
l’1-O amb concentració, cada dilluns, a la 
plaça de la Vila per demanar, clar i català, 
llibertat i Independència. 3 anys que l’Al-
zina continua segrestada, esperant abra-
çades veïnes. 2 anys que el Rebost Solidari 
recull i reparteix menjar i molt més. La 
majoria d’aquests equipaments i projec-
tes, segur que me’n deixo molts, van su-
mant anys gràcies a l’empenta veïnal. Som 
una Vila activa i determinada a celebrar la 
vida, cooperar entre nosaltres i denunciar 
les injustícies, malgrat les orelles sordes i 
els 2 anys llargs de pandèmia, desconcert, 
arbitrarietat i desunió política.

Aniversaris

Som una Vila activa i 
determinada a celebrar 
la vida i cooperar 
entre nosaltres

Ull de 
dona

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

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

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

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

tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

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

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1)
Música a Ràdio 

Gràcia
Tobacco Road Teatrí de Butxaca

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

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat
Ones de Dones 

(2)
Gràcia 

Multiesports
Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç
Pop Go The 

Beatles
Tertúlia Política (3) 

– Sota el Pont (4)
Música i 

Geografi a
Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2)
Sortides amb 

Gràcia
Temps de Música 

i espectacle 
Toc Escapulat
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Opinió

Opinió convidada

Guillem Roma i Batlle, activista cultural

Foguerons de Gràcia, 1993!

A
profitant que estem a la setmana de la Festa dels 
Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia us 
parlaré d’un fake que sobrevola la festa des de fa 
anys. Es tracta de l’any dels primers Foguerons 
a Gràcia. En múltiples publicacions a les xarxes, 

mitjans de comunicació i fins i tot en treballs editorials, 
apareix la data errònia de 1992.

A partir de fonts orals i escrites us puc ben assegurar 
que el primer any que vam tenir els Foguerons a Gràcia va 
ser el 1993 i no pas el 1992. Com a primera font tenim el tes-
timoni d’en Toni Torrens, fundador de la festa que man-
té ferma la data de 1993. L’altre és el programa d’actes de 
la festa de 1993 que podeu veure en la foto que acompanya 
aquest article. Dins del document hi ha un text de salutació 
del regidor d’aquell moment, Xavier Valls. Aquest comen-
ça de la següent manera: “Donem la benvinguda a la gent 
de Sa Pobla i a tots els mallorquins que són entre nosaltres 
per celebrar aquesta NIT BRUIXA POBLERA que per prime-
ra vegada surt de Mallorca i ve a Gràcia.”. De la salutació es 
pot deduir nítidament que es tractava de la primera edició 
d’aquesta festa, la de 1993.

Molt probablement hi han dos factors causants d’aquests 
error generalitzat, el primer és l’actual entrada de la wikipè-
dia de n’Antoni Torrens Gost que és sens dubte per sucar-hi 

pa. Si la consulteu podreu 
trobar coses tant estram-
bòtiques com que en Toni 
és músic i va estudiar a 
Granada. També indica li-
teralment que és “membre 
organitzador de les Festes 
de la Mercè de Barcelona, 
des de 1997”. Òbviament 
afegeix la data errònia de 
1992 dins d’una frase de 
traca i mocador “Torrens 
sol ser l'organitzador de 
les festes de Sant Antoni 
Abat al barri de Gràcia 
a Barcelona des de l'any 
1992”, en definitiva un au-
tèntica entrada “fake” a la wikipèdia que és per emmarcar.

L’altre factor crec que és l’efecte de canvi d’any, una festa 
que es celebra a inicis d’any s’organitza a finals de l’anteri-
or. D’aquesta manera, els primers Foguerons van ser inven-
tats i preparats el 1992 però van ser celebrats el 1993. Sigui 
com sigui, visca el Foguerons (des de 1993), visca Gràcia i 
visca en Toni Torrens!

Cedida

la 
setmana

Una de les grans 
pel·lícules del 2021

Lluís Bou

U
n grup d’actors jueus va aconse-
guir representar durant 4 setma-
nes una comèdia musical al gueto 

de Varsòvia. Va ser durant l’ocupació 
nazi i en una petita oportunitat que no 
va durar gaires dies el gener del 1942. 
Dels 400.000 jueus que van ser concen-
trats al gueto, només en van sobreviure 
50.000 al final de la guerra. Els jueus es 
van revoltar contra els nazis en aquest 
gueto l’any següent, com també van fer 
en el de Vílnius (Lituània). I del barri 
només en queden avui dia unes parets.

L’obra que van representar al gue-
to, en el denominat Teatre Fèmina, era 
L’amor busca apartament, que amb un ar-
gument de vodevil mostrava les penúri-
es que passaven, combinant el polonès 
i cançons en yidish. L’autor de la peça 
és el director del teatre Jerzy Jurandot, 

que va aconseguir fugir del gueto l’es-
tiu del 1942 just abans de la primera 
gran ràtzia nazi, que van denominar 
Grossaktion.

El director de cinema Rodrigo Cortés 
ha portat a la pantalla aquesta emble-
màtica obra, i l'ha compaginada amb 
una història en paral·lel dels protagonis-
tes que deriva cap al thriller. Hi apareix 
una qüestió de vida o mort. El resultat 
és El amor en su lugar, que ha estat una 
de les millors pel·lícules de l’any 2021. 

Cortés ha aprofitat el film per fer un 
homenatge al teatre, i a la cultura com a 
base de la civilització. El film té tres ni-
vells que es creuen: la vida dels perso-
natges, el que representen a escena, i el 
mateix teatre. I tot plegat ho embolcalla 
la vibrant música klezmer asquenazita. 
Una autèntica meravella, i celebrem que 
hagi estat amb participació catalana.

Opinió convidada

Plataforma veïnal Un altre MPGM és possible

MPGM: pagava la pena esperar

A
vui el Govern Municipal i el principal partit de 
l’oposició aprovaran el MPGM de Gràcia. Aquest 
nou MPGM era necessari? Sí, i tant. Calia fer-
lo amb presses, amb errors, amb arbitrarietats, 
amb mentides i sense escoltar els veïns afectats? 

No, n’estem convençuts. 
Als Comuns se’ls acabava el temps, se’ls acabava el man-

dat. A Esquerra han prioritzat els pactes polítics d’al-
ta volada i han acabat justificant l’acord acceptat. El PSC 
simplement ha xiulat, badava pels voltants. Comuns, PSC 
i ERC sumen avui un nou MPGM però per arribar-hi han 
hagut de furtar la veu i invisibilitzar molts veïns afectats i 
organitzats. La democràcia no consisteix a demanar el vot 
cada quatre anys i després no tenir ni el temps ni la volun-
tat d’escoltar les mateixes persones que et varen votar. 

Un cop més, els Comuns han jugat el rol de qui ho sap tot 
davant d’uns veïns ignorants. Ells mai s’equivoquen, s’equi-
vocarien si ens escoltessin, si ens fessin cas. El menyspreu 
que el dijous 13 la Janet Sanz i en Sebastià Jornet van mos-
trar als veïns afectats va ser inacceptable, indignant. 

Un cop més, també, ERC ha blanquejat aquesta mane-
ra de fer política dels Comuns. En l’opinió convidada de la 
setmana passada, el regidor Max Zañartu no es va moles-
tar a comprovar cap dada i va donar per bona la nota de 
premsa dels Comuns sobre l’MPGM. Una nota carregada 
de dades errònies i de xifres que ara es presenten d’una 
manera ara d’una altra, només per poder donar titulars 
seductors. 

Pagava la pena esperar? I tant. 
Tenim solucions constructives que protegeixen el pa-

trimoni de les dues naus industrials de Terol amb Torrent 
d’en Vidalet i creen xarxa veïnal. L’Eloi Badia no les ha vol-
gut ni escoltar. No entenem com es poden desafectar dos 
edificis de Verntallat però seguir expropiant-ne altres dos? 
És d’una injustificable arbitrarietat. 

No es pot dir en un consell de barri a una veïna del car-
rer Banyoles, “no es preocupi, nosaltres no expropiem nin-
gú” i després ni avisar-la que han acordat treure-la de casa. 

Com es pot reconèixer que és correcte l’al·legació de 
Maignon i Repartidor sobre els amples de vial i la corres-
ponent aplicació de criteris d’alçada i no aplicar-ho? 

Com es pot afirmar, “a Joanic la llei diu verd, doncs apli-
quem la llei i ja està”? Hi ha centenars de famílies que po-
den perdre la seva llar. I ho diuen amb una arrogància mo-
ral que fa esgarrifar. 

L’arbre d’Interior d’illa segueix en risc. El taller menes-
tral Can Vallmitjana continua amenaçat d’esdevenir un 
túnel. Quin patrimoni pretenen conservar? On és la rela-
ció de noves unitats conservades gràcies a aquest pacte? 
Exigim transparència, claredat, dades, no titulars. 

Aquest MPGM apunta cap a idees suggerents i és un pas 
endavant. N’estem molt contents i ho celebrem. Però ens 
deixa també molts conflictes sense resoldre i, sobretot, 
tres lliçons que l’experiència ens ha ensenyat: 

1. Tots els grups de veïns afectats hem d’anar junts a les 
negociacions. Cadascú amb el seu problema concret, 

però junts. Només junts tenim força. 

2. Els veïns hem de poder negociar amb el govern. No 
només amb l’oposició. El govern ens ha de reconèixer 

com a subjecte polític. L’oposició ens pot donar suport, aju-
dar, però no pot ser el nostre portaveu. Tenim veu pròpia. 

3. Les negociacions s’han de fer sempre a partir de pro-
postes concretes. No pas a partir de tallers previs amb 

només criteris generals. Qui es pot negar a més habitatge 
protegit, més verd i més patrimoni presentat però sense 
concretar? Un MPGM s’ha de treballar a partir d’un esbós 
de Pla Inicial revisable. Les al·legacions han de ser eines de 
negociació, no tràmits contestats quan ja tot està decidit. 

Avui, amb els altaveus a favor, tècnics gens independents 
i amb evident menyspreu als veïns afectats, Comuns, PSC i 
ERC faran valer la majoria, però res quedarà tancat.

Amb els altaveus a favor, tècnics 
gens independents i evident 
menyspreu als afectats, avui hi ha 
majoria però res queda tancat

Un grup de jueus va 
representar 4 setmanes 
una obra de teatre al 
gueto de Varsòvia

Associació Cultural 
l'Independent de Gràcia

Acord amb el Districte 
de suport a les entitats

L
'Associació Cultural arrenca amb 
aquest número de L'Independent 
l'aplicació d'un nou acord amb el 

Districte de Gràcia i l'Ajuntament de 
Barcelona de suport a la difusió de les 
activitats que fan les entitats. Un cop al 
mes el setmanari dedicarà una pàgina 
especial a un fet informatiu rellevant 
d'una d'aquestes entitats o grup d'enti-
tats, cosa que servirà alhora per fer un 
retrat de la dimensió i impacte que té la 
vida associativa local en el seu entorn 
més enllà dels continguts informatius 
rellevants que se segueixen difonent a 
través de L'Independent com a mitjà de 
comunicació de Gràcia.
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Agenda

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 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

Circus Peix a la Setmana dels Pescadors. 
Menús especial i actuacions musicals. 
Tota la programació a 
setmanadelspescadors.wordpress.com
Circus Peix (Pg. Sant Joan, 197)

Concert: Mar Grimalt i Es Gall de Sa 
Pastera. Concert emmarcat en la celebra-
ció dels Foguerons. A les 18.30h, taller de 
ball de bot amb Jordi Cardona.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Teslim Trio (oriental jazz). 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 29 de gener
Tallers Migo-City. Per a famílies amb me-
nors de 8 anys. Activitat per crear un ro-
bot de cartró sostenible amb components 
electrònics. Informació i inscripció afab-
gracia@bcn.cat / 667451814.
Ateneu de Fabricació de Gràcia (Perill, 8), 
de 10.30 a 13.30h

Espectacle de titelles: Es jai de sa bar-
raqueta. Funció de teresetes basat en la 
rondalla recollida per Jordi des Racó i 
en l’adaptació per a teatre que publicà 
Guillem Cabrer.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Concert DMJ: Istari + Ypnosi fecal + 
Despit.
Jardins de La Sedeta, de 12h a 15h

Concert: SON3 (salsa i latin jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 30 de gener
Espectacle Teresetes: El gegant sempre té 
gana. Basada en una versió lliure d’en Biel 
Porcel d’un conte popular suec.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Concert: Aslan Ensemble presenta 
Cinema Concert.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Dilluns 31 de gener
Dones i ciència. Exclusions i lluites. La 
lluita pel dret a la planificació familiar. A 
càrrec de Sara Fajula Colom. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimarts 1 de febrer
Ensextimem hivern 2022: Sexe sentit. 
ASMR, experimentació del plaer amb els 

sentits. 14 i 18 anys. Whatsapp 635080047.
Espai Jove la Fontana, a les 17.30h 

Presentació del llibre Nosaltres no vàrem 
pactar. La Transició a peu de carrer. A càr-
rec de Xavier Oller. Amb la participació de 
Josep Ma Navarro, activista veïnal.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 2 de febrer
Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Jordi Molina i Cati Plana.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Dijous 3 de febrer
Lletra petita: Les aventures del Follet 
Oriol. Amb Núria Clemares i Òscar Sardà, 
autor i il·lustrador. Edat: +3 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

BCNegra 2022. Exposició Expedient 
González Ledesma. Taula rodona.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18h

Ciència propera i feminista. Les divul-
gadores Míriam Comet Donoso i Judit 
Ferrusola Bial reflexionaran els relats cien-
tífics i el feminisme.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 18.30h

BCNegra 2022. Taula rodona. Camelot. 
Amb els autors Luis García Jambrina, 
César Pérez Gellida i Mikel Santiago, mo-
derada per Nacho Orovio.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19.30h

Entitats

Divendres 28 de gener
Projecció del documental The Uprising 
(2019), amb la seva directora, Pravini 
Baboeram. La Tregua i Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí 5), a les 19h

Presentació de la nova col·lecció Fil Roig 
amb Gabriel Alomar Republicanisme, cata-
lanisme i socialisme (Ed. Tigre de Paper/
Lo Diable Gros).
Casal Tres Lliris (Nil Fabra 33), a les 19h

Dissabte 29 de gener
Voluntariat ambiental: Aromes de biodi-
versitat. 
Jardí del Silenci (Encarnació, 62), a les 
11h

Presentació del nou número 2 de la re-
vista Agràcia. Amb actuacions de Kurtis i 
Krònia i Antoni Garcia Iranzo.
Ateneu Llibertari (Alzina 5), a les 12.30h

Jornada de neteja i comunitat. Trobada 
per despertar la cohesió social del veï-
nat i la conservació, neteja i millora de 
l'espai verd de la plaça.
Plaça Farigola, de 10.30h a 14h

Presentació de l'associació Mozpositivo, 
un espai dedicat a ajudar els infants de 
primera infància de Moçambic.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 17

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

Folk als Mercats i Nit de Foguerons
El programa dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia que té lloc en el marc del 
Tradicionàrius fa arribar als quatre mercats del districte la música folk i el treball 
dels glosadors i xeremiers de Mallorca i Catalunya, una activitat en col·laboració entre 
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i el CAT. I a la Nit de Foguerons tampoc 
falta la música i la cultura popular, amb l'inici de la cercavila des de plaça de la Vila 
fins a la plaça de la Virreina, on a partir de les 23h, hi haurà balls i cants mallorquins 
amb actuació musical i ballada a càrrec dels grpus Es Gall de sa Pastera i Abeniara. 

Als quatre mercats de Gràcia a partir de les 12h, a la plaça de la 
Vila a les 20h i a la plaça de la Virreina a partir de les 21h

Recomanem

Tradicionàrius



L’Independent de Gràcia
28 de gener de 2022

10

Cultura

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

 Belfast. 15.50, 18.00, 20.10 i 22.20.
 El buen patrón. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16.00.
 La Casa Gucci. 18.25.
 Mamá o papá. Ds i dg, 16.00.
 The Matrix Resurrections. 
21.35.
 Delicioso. Dv, dl, dm, dc i dj, 
16.00. 19.00.
 Lunáticos. Ds i dg, 16.25.
 Spider-Man: No way home. 
18.20 i 21.20. 16.00.
 Scream. 21.25.
 Canta 2. 16.05. 18.00.
 El callejón de las almas perdi-
das. 18.30 i 21.30. 16.00.
 La abuela. 15.55, 20.20 i 22.25. 

19.00.
 El método Williams. 16.00, 
18.50 i 21.40.
 West Side Story. 21.10.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Encanto. Ds i dg, 16.00.
Villa Caprice. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 18.00. Dj, 17.00. Dv i ds, 22.00. 
Dg, dl i dm, 20.00.
Todo ha ido bien. Dv, ds i dg, 
17.30. Dl, dm, dc i dj, 18.00. Dv i 
ds, 19.45 i 22.00. Dg, 19.45. Dl, dm, 
dc i dj, 16.00 i 20.00.
El pacto. Dv, 17.30. Ds, dg, dl i 
dm, 18.00. Dc i dj, 17.00. Dv, 19.45 
i 22.00. Ds, 20.00 i 22.00. Dg, 
20.00. Dl i dm, 16.00 i 20.00. Dc, 
20.00.

Dj, 22.00
L'univers en miniatura de No-
No. Dg, 12.00.
La meva mare és una goril·la. 

Dg, 16.30.
La mama és pura pluja. Ds i dg, 
16.00.
Madelaine Collins. Dv, ds, dl, dm 
i dc, 16.00.
Mira por mi. Dv, 15.50. Dj, 22.00.
Le Nozze di Figaro. Dj, 19.15.
One second champion. Ds, 
20.00.
En el llindar. Dj, 19.30.

Verdi. Verdi, 32. 
 Belfast. Ds i dg, 11.30, 16.00, 
18.00, 20.30 i 22.30. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 11.30, 16.00, 18.00, 20.10 
i 22.30.
 Licorice Pizza. 20.00.
 El método Williams. 16.00 i 
19.20.
 El amor en su lugar. Dv, ds, dg, 
dl, dc i dj, 18.45.
 Prisioneros de Ghostland. Dv, 
dl, dm i dj, 11.30, 20.40 i 22.35.

Ds, dg i dc, 20.40 i 22.35.
 En un muelle de Normandía. 
Dv, dl, dm i dc, 11.30, 16.00, 
18.05 i 20.10. Ds i dg, 16.00, 
18.05 i 20.10. Dj, 11.30, 16.00 i 
18.05.
 La Casa Gucci. 22.15. Dj, 22.10.
 El buen patrón. Ds i dg, 18.10. 
La resta, 17.50.
 La Crónica Francesa del 
Liberty, Kansas Evening Sun. 
Ds i dg, 22.30. Dv, dl, dm i dc, 
22.10. Dj, 22.40.
 Matrix Resurrections. 22.05.
 Vuelta a casa de mi hija. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 16.00.
 Fue la mano de Dios. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.45.
 No somos nada. Dv, ds i dg, 
11.30.
 Delicioso. Dv, 11.30.
 El jardín del artista: 
Impresionismo Americano. 

Dm, 11.30 i 18.45.
 El brindis. Ds i dm, 11.30.
 I Due Foscari. Ds i dc, 11.30.
 La Flauta Mágica de Kenneth 
Branagh. Dj, 11.30 i 20.10.
 La meva mare és pura pluja. Ds 
i dg, 11.30 i 16.00.
 Canta 2. Ds i dg, 11.30 i 17.10. Ds 
i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
West Side Story. 16.00 i 21.50.
Spider-Man: No Way Home. 
19.00 i 22.30.

. 16.00.
. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 

18.10 i 20.25. Dm i dc, 16.00 i 
18.10.
No somos nada. 20.15 i 22.30.
El contador de cartas. 18.10.
El callejón de las almas perdi-
das. 16.00, 18.50 i 21.40.
El brindis. Dm, 20.30.

Ramon Subirats, 
l’artista i rodamon 
gracienc, reivindicat 
ara en un llibre 
 

Després de la mostra al Museu Etnològic, continua la tasca 
per reconèixer la figura del pintor vinculat a l’Orfeó i company 
d’aventures de l’escultor Urbici Soler a les Amèriques

Silvia Manzanera

T
res anys després de l’expo-
sició que el Museu Et no-
lògic va dedicar a Ramon 
Subirats i Urbici Soler, dos 
amics de Gràcia que van 

marxar a fer les Amèriques i mai 
van poder tornar -només les seves 
obres gairebé mig segle després de 
les seves morts-, l’esforç per al re-
coneixement d’aquests artistes no 
s’atura. Jordi Vidal, comissari de la 
mostra, ha acabat tot just un llibre 
on recull la trajectòria vital i artís-
tica de Subirats, una tasca que, tot i 
no comptar amb el suport instituci-
onal que desitjava, considera neces-
sària. Per això ha posat en marxa 
una campanya de micromecenat-
ge per poder finançar el projecte. 
“Fa molts anys que tinc aquesta dè-
ria per recuperar personatges amb 
talent i mèrits suficients per sobre-
sortir però que, per motius diver-
sos, no tenen el reconeixement que 
es mereixen”, explica Vidal.

La investigació de Vidal s’ha cen-
trat sobretot en Ramon Subirats 
però Soler també hi apareix per-
què tots dos van compartir una sè-
rie de coincidències destacables des 
de petits (vegeu l’Independent 743). 
La vida de tots dos artistes està lli-
gada a Gràcia; Subirats va néixer 
a la Vila el 1891 i Soler, nascut un 

any abans a Ferran (la Segarra), 
es va traslladar als 10 anys al car-
rer Gran, freqüentava els Lluïsos 
i el Centre Moral, i va pertànyer 
a l’Agrupació Artística, igual que 
Subirats, que es va iniciar musical-
ment a l’Orfeó, on va ser un reco-
negut baríton. Els dos artistes van 
marxar el 1912 i després van coin-
cidir a Buenos Aires el 1927. El fruit 
d'aquest retrobament va ser l'expe-
dició que van fer plegats durant sis 
mesos per terres xilenes, tot i que 
la seva intenció era seguir per tota 
Amèrica, per retratar les persones 
indígenes. "És admirable la tasca de 
defensa que van fer dels pobles in-
dígenes, en aquell moments trac-
tats de manera inhumana", afegeix 
Vidal. Ells no van poder tornar mai 
a Catalunya, tot i els seus desitjos, 
però sí part de la seva obra, gràcies 
a la mostra de l'Etnològic i a la com-
pra per part del Museu d'Història 
de Catalunya de diverses pintures 
fetes per Subirats.  

Breus

Vermuts literaris 
amb autores, 
un dissabte al 
mes al Centre

El Centre suma una 
nova activitat a la seva 
agenda cultural amb la 
inauguració el proper 5 de 
març dels Vermuts amb 
tapa literària, una trobada 
al mes per presentar un 
llibre d'autora, amb la 
seva presència quan això 
sigui possible. L'activitat 
arrenca amb els actes de 
celebració del Dia de la 
Dona, amb una tertúlia 
sobre el llibre 'Aquí 
reposa la Margot', de 
Marielle Giguère (Obrador 
Editorial). Cal inscripció 
prèvia (obradorhistories@
gmail.com).

Cia.LaFoi mostra 
el resultat de 
la residència a 
Lluïsos Teatre
La companyia Cia.
Lafoi presentarà la seva 
proposta assajada en 
residència a Lluïsos de 
Gràcia els dies 28, 29 i 30 
de gener. [Inserte padre 
aquí] és un viatge pels 
racons més insòlits de 
la ment d’una infància 
marcada per l'absència 
paterna. No ho consideren 
un treball acabat, ni un 
punt final en el procés de 
creació.

Cedida

"S'ha de posar en 
valor artistes que 
encara no tenen 
el reconeixement 
merescut"

Fotomuntatge fet per a la portada del llibre sobre Ramon Subirats. Foto: cedida

El desig del retorn. 'El periple artístic 
de Ramon Subirats', una investigació 
portada a terme per l'historiador Jordi 
Vidal, recull per primer cop la trajectòria 
vital i artística del pintor i dibuixant 
nascut a Gràcia, i s'explica amb detall 
les connexions que va establir amb 
diferents personalitats catalanes, com 
ara Francesc Macià i Ventura Gassol, 
de visita al continent per recaptar ajuts 
per la independència de Catalunya.
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Cultura
Breus

Poeta de 
Guàrdia torna 
a la Muriel amb 
peticions en viu 

Després de debutar a 
la Muriel el passat 4 de 
novembre amb una edició 
de Poeta de Guàrdia en 
directe, el projecte -que va 
arrencar en confinament 
seguint una iniciativa 
nascuda a París de la mà 
del Théâtre de la Ville- 
s'estableix en aquest espai 
gracienc un dijous al mes. 
Aquesta setmana Maria 
Callís, Andreu Gomila, 
Josep Pedrals i Martí Sales 
han fet el segon Poeta 
de Guàrdia en directe de 
la temporada amb les 
següents instruccions: 
agafar taula, relaxar-
se, dir un tema a partir 
del qual s'escullen els 
poemes, i preparar-se "per 
la festa de les paraules". 

Twitter Clara Narvión

Una exposició sobre Francisco 
González Ledesma obre a la 
Jaume Fuster la BCNegra 2022 
Un any més les biblioteques de la ciutat sumen espais per a debats, clubs de 
lectura, tallers per a joves o taules rodones al voltant de la novel·la negra

S.M.

L
a biblioteca Jaume Fuster 
torna a acollir l'exposi-
ció central que serveix per 
obrir una nova edició de 
BCNegra, el fil conductor 

de la qual és 'Aquí, demà'. La mos-
tra 'Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular 
en Francisco González Ledesma 
(1927-2015)' s'inaugura el 3 de fe-
brer a les 18.30h amb una taula ro-
dona amb la participació dels fills 
de l'autor.

El 1948, amb només 21 anys, 
Francisco González Ledesma va 
guanyar amb 'Sombras viejas' 
el premi internacional de novel-
la creat per l'editor José Janes, i 
amb Somerset Maugham i Walter 
Starkie com a membres del jurat. 
Però la censura franquista va im-
pedir la publicació de la seva pri-
mera obra. Durant els vint anys 
següents va escriure molt, ama-

Imatge del cartell del festival de novel·la negra de Barcelona. Cedida

gat rere el pseudònim de Silver 
Kane, "advocat de la Bruguera de 
dia i guionista i novel·lista de nit", 
com s'explica al text que acompa-
nya l'exposició. Va treballar de pe-

riodista a El Correo Catalán i La 
Vanguardia, i el 1984 va guanyar 
el premi Planeta amb Crónica sen-
timental en rojo. Abans, però, va 
resultar finalista del premi Blasco 

Ibáñez amb Expediente Barcelona, 
la primera de la sèrie de l'inspec-
tor Méndez. 

La inauguració de la mostra do-
narà cabuda a una taula rodona 
per debatre sobre el perfil de cro-
nista de González Ledesma, amb 
la participació dels seus fills Enric 
i Victoria González, tots dos perio-
distes i escriptors; Joaquim Roglan 
Llop, periodista especialitzat en 
successos i autor de llibres com La 
vida de nit (La Barcelona d'ahir) 
(2015), Combat a mort: Gironés i 
els boxejadors perseguits pel fran-
quisme (2007) o La Barcelona erò-
tica (2003); i Jordi Sierra i Fabra, 
també periodista i pare de l'inspec-
tor Miquel Mascarell.

Aquest any, a més, les biblio-
teques estrenen una activitat per 
a infants de 9 a 12 anys: el taller 
Biomedicina forense, dins el pro-
grama estàsON. A partir d’una 
història sobre un misteriós assas-
sinat, s'estudiarà l’ADN com a eina 
per resoldre el crim.

Projecte SI i sostenibilitat:

FEM SALUT I
CUIDEM EL

NOSTRE PLANETA
Fomentem l’adquisició de 
coneixements, actituds i hà-
bits saludables i l’educació 
per a la sostenibilitat amb 
el compromís d’innovar, 
avançar, sistematitzar i or-
ganitzar accions educatives 
mediambientals.

Etapes:
Infantil  /  Primària  /  Secundària

Programa Salut Integral des 
de P3.
Escola Sostenible.

Projecte Cultura TIC:
EINES DIGITALS 

UNA EINA 
EDUCATIVA

Motivem el pensament com-
putacional, potenciant la 
creativitat, la resolució de 
problemes, desenvolupant 
la forma de pensar, fer i par-
lar de l’enginyeria, la ciència 
i la matemàtica.

Etapes:
Infantil  /  Primària  /  Secundària

 Robòtica des de P3.

 Ipad’s, ordinadors i pissa-
rres digitals a les aules.

 Aula STEAM – Lab Tecnològic.

Entrevistes personalitzades: 
932 922 118

lasallegracia@lasalle.cat

Plaça Nord 14
08024 BARCELONA

INNOVACIÓ: 
Nou context 

d’aprenentatgeJORNADES PORTES OBERTES
Ed. Infantil - Primària:   5 de febrer a les 10, a les 11 i a les 12 h. 
Ed. Infantil - Primària: 19 de febrer a les 10, a les 11 i a les 12 h. 
ESO - Batxillerat: 12 de febrer a les 10, a les 11 i a les 12 h.
ESO - Batxillerat: 26 de febrer a les 10, a les 11 i a les 12 h.
Cicles Formatius: 19 de març i 23 d’abril.
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