
L'exConsolat arrenca 
amb polèmica 
les obres per ser 
casal de barri: es 
tallaran 13 arbres 
 

Nou calendari de Vallcarca: procés 
participatiu sota viaducte i redacció 
de dues promocions de pisos P4

Crisi a l'Europa 
per la renúncia de 
quatre directius 
amb acusacions de 
presidencialisme

El president Martínez rebat les 
acusacions: "mai el meu vot ha 
pesat més" i nega partidisme P6

Lina López lidera 
l'única llista a la 
presidència de la 
Fundació Festa 
Major de Gràcia 
 

La candidata es va sumar a la festa 
el 2015, nou anys després d'aterrar 
a Catalunya des de Veneçuela P3

89.000 desallotjats i prop de 
dues mil trucades dels veïns 
només en el pla de places 2021 
Mossos activa reunions de comunitats i un porta a porta contra els robatoris 
a domicilis i un estudi específi c contra els furts, delicte "estrella" a Gràcia 

Albert Balanzà

G
ràcia -ho subratllen cada any tant Mossos d'Esqua-
dra com Guàrdia Urbana en el balanç de districte- 
és un territori tranquil en termes de seguretat, mal-
grat que s'hi registrin puntes mediàtiques de tensió 
sobretot per Festa Major o d'acumulació de gent a 

les places, amb la consegüent reacció dels veïns que volen 
fer prevaldre el dret al descans. Ara bé, en el balanç 2021 fet 
públic aquest dimarts en comissió local, per primera vegada 
s'han posat xifres a l'acció policial de desallotjament quan la 
massifi cació es manté fi ns a altes hores de la nit o quan s'ha 
hagut d'executar la mateixa mesura en torns de matí/tarda 
en el context de crisi sanitària dels darrers mesos.

Només en el dispositiu del pla de places, amb estadístiques 
de la Guàrdia Urbana que contemplen 21 espais del districte, 
s'han registrat 88.994 desallotjaments, un 75% dels quals es 
concentren en el torn de nit (66.781 de nit i 22.213 de matí/
tarda). A aquest estudi, el cos municipal hi afegeix dues da-

des també interessants: les 38.883 hores de patrullatge i les 
1.847 trucades dels veïns. 

Els Mossos d'Esquadra, per la banda de seguretat ciutada-
na, han posat èmfasi en noves accions per atenuar els robato-
ris amb força a domicilis, que només representen un 5% dels 
delictes (uns 8.000, lluny dels deu mil de 2018) però que "ocu-
pen més que preocupen" perquè han augmentat un 14,8%. En 
aquest sentit, l'ocupació de la Policia de la Generalitat té en-
guany nous àmbits com les reunions amb comunitats de ve-
ïns on s'han detectat marques als habitatges o un porta a por-
ta a barris de cases baixes com Vallcarca o Penitents. També 
hi ha en marxa un estudi sobre el furt a Gràcia. Pàgina 3 

Un 75% dels desallotjaments es fan 
a la nit, segons l'estadística feta a 
21 places i carrers del districte

Agents dels Mossos d'Esquadra, al carrer Gran aquest dijous. Foto: A.B.
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Política

Albert Balanzà

E
l govern de BComú-PSC ha 
hagut de sortir a desmen-
tir a tort i a dret aquesta 
setmana davant dels grups 
municipals de l'Ajunta-

ment a la comissió de Drets Socials 
o del districte en una reunió convo-
cada expressament dimarts que hi 
hagi un acord tancat per renovar 
la cessió d'ús a l'entitat Associació 
Joves de Gràcia, que gestiona des 
del setembre de 2017 el casal Tres 
Lliris, l'excomissaria de policia oku-
pada per ells mateixos des del 2015. 
Ja ho havia apuntat la setmana pas-
sada, a preguntes d'aquest setma-
nari, però la difusió d'un acord a 
xarxes per part del casal (no des-
mentit encara) encara pesa.

Més enllà de la faramalla par-
tidista, a la reunió amb els por-
taveus dels grups municipals de 
Gràcia, els consellers de BComú 
Jordi Farriol i Yusef Quadura van 
admetre que s'està treballant un 
acord que passa per una llicència 
d'activitats, justament l'element 
que ha allargat el desacord amb 
Joves de Gràcia des del setembre 
de 2021. El que Farriol no ha acla-
rit, ni als grups ni a L'Independent 
és com serà aquesta llicència. 
"Demanaran una llicència", també 
va remarcar el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, en comissió, per su-
bratllar la nova legalitat.

L'oposició pressiona el 
govern perquè aclareixi 
el tipus de llicència que 
ha de tenir Tres Lliris
BComú-PSC insisteixen que no hi ha acord tancat, que el casal 
s'ha d'obrir a altres col·lectius i que la renovació pot ser 2+2 anys 

L'executiu, que en molts mo-
ments de la negociació ha admès 
un cert desconcert en la relació 
amb Tres Lliris, ara remarca que 
hi ha un canvi d'actitud i d'inter-
locutors que ha marcat "un punt 
d'inflexió" i que hi ha reunions 
cada setmana (i pròximament 
també amb els veïns de l'entorn) 
per enllestir un nou contracte que 
encara es valora de fer per quatre 
anys més o per dos anys més dos 
prorrogables.

Obres i horaris. El que sí que és se-
gur en aquesta nova etapa és una 
neteja de cara del casa amb obres 
de millora per insonoritzar l'es-
pai, control d'horaris i obertura 
de l'equipament a altres col·lectius 
del barri. L'oposició, per la seva 
banda, ha demanat una mena de 
comissió de seguiment política en 
aquesta qüestió, tenint en compte 
que l'única reunió amb els grups es 
va fer l'estiu de 2020, mesos abans 
que s'activés la voluntat de precin-
tar, que mai no es va aplicar.•

El casal Tres Lliris, a Torrent de l'Olla amb Nil Fabra. Foto: À.G.P.

Breus

Ana María Matute 
ja és "acadèmica" 
a la placa que 
rebateja Maeztu

Operaris municipals han 
col·locat fi nalment aquests 
dies la placa esmenada 
d'Ana María Matute sense 
l'errada ortogràfi ca que 
va entelar el rebateig 
del carrer Ramiro de 
Maeztu després d'anys 
de reivindicació veïnal. 
La placa ja llueix el 
caràcter d'"acadèmica" 
de l'escriptora en lloc de 
l'estrany "acadèmico". A 
la resta del carrer hi ha 
tres plaques només amb 
el nom. 

Acte i exposició per 
Victòria Pujolar, 
reivindicada al 
nomenclàtor 
La campanya local per 
reconèixer la periodista 
i històrica veu de Ràdio 
Pirenaica Victòria Pujolar, 
veïna de Còrsega amb 
Bailèn, té una cita aquest 
divendres 18 (18h) en el 
marc del centenari del 
seu naixement amb Una 
tarda amb Victòria Pujolar 
Amat, que s'emmarca en 
l'exposició oberta fi ns a 
l'11 de març a la Fundació 
Felícia Fuster. L'acte inclou 
una lectura dramatitzada 
de textos entre Pujolar 
i Teresa Pàmies, 
interpretats per Pepa 
Arenós i Araceli Bruch. 

Cedida

El Districte 
assegura que, 
amb acord o sense, 
s'hi faran feines 
d'insonorització

Manifestació i acte polític pel retorn 
d'Anna Gabriel. Les places de la Vila 
(19h) i Joanic (20h) acullen aquest 
divendres la concentració i el míting 
del Comitè de Suport de Gràcia a la 
dirigent de la CUP exiliada a Suïssa, 
i veïna del districte, quan fa quatre 
anys de la seva marxa. A l'acte, conduït 
per l'activista local Laia Altarriba, hi 
participaran altres veus com la mare de 
l'Anna, Maribel Sabaté, David Fernàndez 
o les dones de Gràcia República.

T
u que estàs fart del de sempre, que vols uns 
carrers més segurs i lliures, tirar endavant el 
teu negoci, més llibertat i menys adoctrina-

ment, acabar amb els nacionalismes i els populis-
mes, reconstruir Catalunya, garantir la llibertat 
dels pares a escollir escola pels seus fi lls, endurir 
les lleis contra la delinqüència, acabar amb els ro-
batoris i les ocupacions, donar un impuls a la reac-
tivació econòmica, tu ets un valent! Sota aquests 
missatges, dissabte 29 de gener al Centre Cultural 
del Born, amb l’equip liderat per la regidora i dipu-
tada al Parlament, Eva Parera, presentàvem una 
nova formació política d’àmbit català: VALENTS. 

Els catalans constitucionalistes en massa ocasi-

ons hem quedat abandonats per tots aquells que 
un dia ens van dir que ens representarien, que ens 
donarien veu i que vetllarien pels nostres interes-
sos. Ens han deixat a la mercè de molts que ens 
han tractat com a catalans de segona per dir que 
volem un govern que compleixi la llei, que sigui 
lleial a Espanya, respecti la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia i concentri els seus esforços en resol-
dre els problemes reals i del dia a dia de les perso-
nes. Des de Valents ho tenim molt clar; no marxa-
rem de Catalunya, no abandonarem els catalans. 
Som una força política que renuncia explícitament 
a qualsevol aventura nacional. (...)

Si volem revertir l’actual situació cal que tots els 

constitucionalistes anem de la mà. Si no és així, 
molts, seguirem desemparats. Des de Valents ve-
nim a sumar, a unir, ja que si anem junts podem 
revertir l’actual situació de decadència en la que es 
troba Catalunya. El primer gran repte són les elec-
cions municipals del maig del 2023. (...)

Des de Valents a Barcelona, i a Gràcia, no ens re-
signem, no ens rendim, persistirem treballant per 
uns barris més nets, amb més zones verdes, amb 
més ajudes a les famílies, als restauradors i comer-
ciants, amb menys sorolls i botellots a les places 
i afrontant el problema de l’okupació al districte. 
S’han acabat els temps dels complexes, de les equi-
distàncies, del políticament correcte. Hem vingut 
a donar la batalla de les idees, a confrontar models 
de ciutat i societat al populisme. Venen temps com-
plicats però els afrontarem amb responsabilitat i 
amb la seguretat que la nostra veu serà decisiva. 
Farem una Barcelona i una Catalunya millors.•

Opinió convidada

Un projecte polític per a gent valenta

Jordi Daura, portaveu del grup municipal Valents a Gràcia
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Societat
El pla de places registra 
només el 2021 89.000 
desallotjaments i prop 
de dues mil queixes
Virreina, Joanic i Vila concentren els operatius de nit i Sol de 
matí/tarda, si bé també hi ha casos des de Lesseps a Jardinets

Albert Balanzà

A
viat farà 18 anys que 
Mossos d'Esquadra i 
Guàrdia Urbana fan feina 
conjunta a Gràcia i aquest 
2021 han depassat per pri-

mera vegada el centenar de dispo-
sitius coordinats. "Fem una dis-
tribució del territori per guanyar 
efi càcia", ha explicat l'intendent en 
cap de la policia municipal a Gràcia 
Joan Rodríguez. 

En el balanç anual, fet públic 
aquest dimarts a la comissió de 
seguretat local, el pla de places 
emergeix com l'operatiu més clar 

La plaça del Sol, plena de gent per terra, en una imatge retrospectiva. Foto:Cedida

han augmentat un 8% a Gràcia les 
infraccions per incompliment del 
pla Covid, amb 2.762 infraccions 
(2.562 l'any 2020), sobretot per in-
compliment de la mobilitat noctur-
na o no portar mascareta. En esta-
bliments, hi ha hagut vuit casos 
d'infracció per reunions.

Finalment, el balanç 2021 també 
dedica espai a la seguretat viària, 
amb zero víctimes mortals aquest 
2021 al districte. Altres pistes sobre 
la mobilitat són que el nucli històric 
de la Vila és el barri que menys acci-
dents té (137) i que un 62% dels ac-
cidents es produeixen en vehicle de 
dues rodes (42% motos, 9% bicis, 
6% ciclomotors i 5% patinets).•

Mossos, concentrats en 
robatoris a domicili i furts. 
Sense xifres rellevants en el 
conjunt (un 5%, tot i que han 
pujat un 14,8%) els robatoris 
amb força a domicilis han activat 
noves actuacions de la Policia 
de la Generalitat: reunions amb 
comunitats de veïns on s'hi 
detectin senyals i porta a porta 
en carrers de cases baixes. El 
furt, delicte "estrella", és objecte 
d'un estudi sociourbà local.

Breus

Tanca el súper 
sorollós de Sant 
Pere Màrtir per 
manca de llicència 

El súper de Sant Pere 
Màrtir 35 que va generar 
queixes al gener pels 
sorolls dels aparells de 
ventilació que s'activaven 
de nit ha tancat per manca 
de llicència. El Districte, 
després d'una inspecció, va 
dictar el precinte però el 
negoci va tancar abans que 
es fes efectiva. 

Cedida

El projecte 
Flag Lab hissa 
la bandera de la 
igualtat de gènere

El projecte de banderes 
amb valors universals que 
Flag Lab ha engegat des 
del novembre al màstil de 
plaça del Sol amb Canó 
hissarà aquest diumenge 
una nova senyera, en 
aquest cas, la de la igualtat 
de gènere, a càrrec de 
Dahlia González. Els 
pròxims autors seran 
Flavià Boleda (20-M) i Rita 
Pons i Cesc Llinares (24-A).

Cedida

d'aquesta voluntat d'arribar a tot 
arreu més enllà d'un o altre unifor-
me: l'estadística ha registrat 88.994 
desallotjaments en un total de 21 
places i carrers, un 75% dels quals 
s'han fet en el torn de nit, quan la 
massifi cació ja es fa incompatible 
amb el descans dels veïns, els quals 
també han respost a aquesta pro-
blemàtica amb 1.847 trucades. Cal 
dir que en Festa Major es van regis-
trar 12.415 desallotjats. 

No són el mateix, però, els de-
sallotjaments en el torn de nit que 
en el torn de matí/tarda ni hi ha 
les mateixes places implicades en 
el mateix grau: de nit Virreina, 
Joanic, Vila de Gràcia, Sol i Raspall 

han concentrat l'acció policial (en 
una forquilla de 7.000-9.000 desa-
llotjats), mentre que de matí/tarda 
l'ordre d'actuacions l'encapçala Sol 
(9.540 casos) i a distància Virreina 
i Vila (2.865 i 2.586). L'estudi per-
met apreciar que també hi ha hagut 
desallotjaments a Poble Romaní 
(5.992 totals), Verdi (2.080 totals), 
Lesseps (1.101 totals) o Jardinets 
(uns 137 totals anecdòtics). 

La Guàrdia Urbana argumenta 
aquest creixement en dispositius 
de desallotjament en la certa vàl-
vula d'escapament social que va 
signifi car a partir del 9 de maig de 
2021 l'aixecament del toc de queda. 
També apunta en aquest sentit que 

Lina López lidera 
l'única llista a la 
presidència de 
la Festa Major 
La candidata, que ha de ser ratifi cada 
en votació el 7 de març, es va sumar 
a la festa l'any 2015, nou anys després 
d'aterrar a Catalunya des de Veneçuela

districte Isabel Ribas o l'historia-
dor Josep Maria Contel.

La candidata, nascuda a Vene-
çuela, arribada a Catalunya el 2006 i 
des d'aleshores catalanoparlant ha-
bitual, forma part de la nova gene-

A.B.

L
a presidència de la Fundació 
Festa Major, en els últims 
vuit anys encapçalada per 
Carla Carbonell, tornarà 
a tenir nom de dona: Lina 

López, presidenta de la comissió 
de festes del carrer Lluís Vives i 
festera des de l'any 2015 inicial-
ment vinculada al carrer Perill.

López (Caracas, 1977) forma 
part de l'única candidatura que 
s'ha presentat a les eleccions de la 
Fundació Festa Major en el termini 
que s'ha tancat aquest dilluns i que 
s'ha proclamat ofi cialment aquest 
divendres. La virtual nova presi-
denta, que en tot cas ha de ser ra-
tifi cada en la votació que es farà el 
7 de març, presenta un equip on hi 
ha, entre altres, l'expresidenta del 

ració de festers que des del 2015 van 
fer incrementar els carrers fi ns a 25 
amb les incorporacions de Perill, 
Jesús, Maspons, Nord, Lluís Vives 
o les noves etapes de Martínez de 
la Rosa o Placeta Sant Miquel.•

Lina López, amb camisa blau cel, amb la resta de la candidatura. Foto: Cedida
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Societat
L'exConsolat arrenca 
amb polèmica les obres 
per ser casal de barri: 
es tallaran 13 arbres 
Badia actualitza el calendari de Vallcarca: procés participatiu 
sota viaducte i redacció de dues promocions públiques de pisos

Albert Balanzà

V
allcarca s'ha mogut una 
mica aquesta setmana en 
un dels punts de recons-
trucció del barri, concre-
tament a l'exConsolat de 

Dinamarca, la casa Canals-Junyer, 
que està destinada a acollir un 
nou casal de barri i que des de di-
lluns ja registra trànsit de paletes 
per desbrossar l'interior i l'exteri-
or del casalot. Però ho ha fet amb 
polèmica per l'anunci de la tala 
de 13 arbres "que interfereixen en 
l'arranjament del nou espai" i que 
presenten "un estat defi cient fi to-

sanitari". Així ho diuen els cartells 
penjats al barri i que ja han provo-
cat queixes dels veïns, fetes arribar 
a L'Independent.

Els treballs es corresponen a 
l'anomenada fase 1 de transforma-
ció de l'espai, ubicat sobre el pont 
de Vallcarca i molt a prop de l'al-
tre casal de barri recentment inau-
gurat el passat setembre. Tots dos 
equipaments en un futur s'han de 
complementar en oferta de cara al 
veïnat. D'acord amb el contracte 
d'obra ja formalitzat, els treballs 
de l'exConsolat tindran una dura-

Els paletes, treballant des de dilluns a l'exConsolat, Casa Canals-Junyer. Foto: A.B.

regidor de Gràcia, Eloi Badia, a 
preguntes de Ciutadans a la co-
missió d'Ecologia. Badia ha expli-
cat que s'estan duent a terme els 
processos de reparcel·lació i que 
en aquest mandat el que es veu-
rà serà el ja previst arranjament 
de la plaça de Can Carol, a més de 
l'activació d'un procés participatiu 
de la part urbanística de sota del 
viaducte. També hi haurà temps 
de redactar dues promocions pú-
bliques de pisos. Badia ha admès 
que no té majoria per fer avançar 
la Rambla Verda i que el planeja-
ment saltarà de mandat.•

A.B.

L
a festa de Sant Medir té aquest diumenge la prime-
ra gran cita de convocatòria popular amb el pregó 
d'Alex Cano Capicano, el capità de l'Europa, des de 

la balconada de la seu del districte a plaça de la Vila 
(12.45h), però ja tot és a punt perquè les colles tornin a 
envair els carrers com sempre el 3 de març, després de 
la quasi frenada en sec sense cercaviles de l'any passat 
a causa de la crisi sanitària. Tal com apunta el progra-
ma ofi cial seran 16 de les 24 colles les que sortiran, amb 
absències signifi catives com L'Antiga o La Llibertat 
Gracienca, però hi haurà motius de festa sobrats com 
els 75 anys de La Victòria -que els estan celebrant amb 
una expo a la Violeta-, un nou llibre de Josep Maria 
Contel i l'obertura de la baixada pel carrer Gran amb 
Els Tivats portant l'estendard de Sant Medir. Enguany, 
amb menys pressupost, només es llançaran 20.000 to-
nes de caramels en lloc dels 40.000 habituals.•

Sant Medir sortirà 
amb 16 de les 24 colles 
i llançarà 'només' vint 
mil tones de caramels
La Victòria arriba als 75 
anys, es presenta nou llibre 
de fotos i Els Tivats portaran 
l'estendard el dia 3

Sense majoria 
política per a la 
Rambla Verda, el 
planejament salta 
al proper mandat

Teixidores pressiona 
amb un manifest contra 
el trasllat a l'Evangèlic 

S
ense resposta ni del Districte ni del Consorci, l'AFA 
de l'escola Teixidores ha elaborat un manifest que 
sintetitza l'oposició al trasllat del centre, ubicat des 

del 2017 en una illa interior del carrer Encarnació (en-
tre Escorial i Torrent de les Flors), als actuals espais de 
l'Hospital Evangèlic en el marc de la contrucció del nou 
institut-escola. En tres pàgines, les famílies insisteixen 
en la manca de sol del pati interior, la forta alçada dels 
edifi cis veïns i la contaminació acústica de la zona.•

À.G.P.

da de sis mesos i contemplen tant 
l'enderroc d'elements adjacents a 
la casa com la compartimentació 
d'interiors i el condicionament 
d'un espai buit per fer-hi usos 
temporals, és a dir, d'activar una 
sala polivalent que el projecte vol 
"semiexterior". També en aques-
ta fase s'arranjarà el jardí i la con-
nexió amb el carrer Becquer "amb 
dos accessos que es poden tancar". 

La constatació d'aquests tre-
balls a la casa Canals-Junyer s'ha 
acompanyat aquesta setmana 
d'una actualització del calenda-
ri del pla Vallcarca, explicada pel 

a partir d'acords amb grans ope-
radors a donar més cabuda a l'úl-
tima milla a partir del programa 
Impulsem el que fas de l'Ajunta-
ment. "Som una empresa de mis-
satgeria urgent que treballa per 
a empreses, només amb bici no 
elèctrica i fa un-dos anys que hem 
començat amb l'última milla; els 
nostres treballadors fan cada dia 
uns 60-70 quilòmetres", explica 
Roger Xuclà. A Pinyó, al carrer 
Sant Eusebi 23 després d'estar a 
Riera de Sant Miquel i Maspons, 
té sis treballadors "i serem nou al 
març-abril".

La DUM s'activa amb el suport d'A Pinyó 
L'Ajuntament recorre a l'empresa de bicimissatgeria com a primera de les sis microplataformes previstes a Gràcia

A.B.

L
'objectiu municipal de re-
duir el 50% del transport 
actual de mercaderies per 
un repartiment d'última 
milla amb vehicles no con-

taminants (vegeu L'Independent 
núm. 851) anirà més lent del pre-
vist i comença confi ant en la ini-
ciativa privada que ja està en mar-
xa. És el cas a Gràcia de l'empresa 
de bicimissatgeria A Pinyó, que ha 
ampliat aquesta tardor els seus 
serveis de repartiment de paquets Roger Xuclà, envoltat de cargobikes, a l'antic pàrquing on ha instal·lat A Pinyó. Foto: A.B.

El debat es remunta almenys al 
2016, quan l'àrea de Mobilitat de 
l'Ajuntament va proposar ubicar 
una primera microplataforma de 
Distribució d'Última Milla (DUM) 
a una de les plantes soterrànies 
del futur nou mercat de l'Abaceria 
i que es va descartar el 2018 quan 
es va optar per dues ubicacions 
fora del mercat. L'última previ-
sió incrementava la iniciativa a sis 
locals. De moment, l'Ajuntament 
ha anunciat el suport d'A Pinyó 
i ha instal·lat lockers -encara no 
activats- als mercats de Lesseps i 
Llibertat.•
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C. de Nil i Fabra
INICI RECORREGUT

CORREFOC

INICI RECORREGUT

CERCAVILA

19 de febrer
 18.30 h 

Correfoc amb les colles 

infantils i adultes del Districte 

de Gràcia, Sarrià/Sant Gervasi 

i Sants amb recorregut des 

de carrer Gran de Gràcia amb 

carrer Nil Fabra fins a la Plaça 

de la Vila de Gràcia. 

20 de febrer
PLAÇA DE TRILLA
 

 10.30 h 

Concentració de les banderes 

de les Colles de Sant Medir, 

on es troba el monument en 

el seu honor. 

Ofrena floral amb motiu de 

l’inici dels actes del Sant 

Medir 2022.

 

 11.15 h
Cercavila encapçalada per 

les banderes de les Colles 

de Sant Medir.

Hi participen: Colles de Cultura 

Popular de Gràcia, de Sants 

i de Sarrià-Sant Gervasi.

Recorregut: Plaça de Trilla, 

Gran de Gràcia, Travessera de 

Gràcia, Mariana Pineda i Plaça 

de la Vila de Gràcia.

 

PLAÇA DE LA VILA 

DE GRÀCIA
 

 11.00 h
Activitats, tallers i passejada 

a cavall a la Plaça de la Vila 

de Gràcia.

 

 12.40 h
El pregonet, acte sorpresa 

a càrrec dels més petits de 

la casa.

 

 12.45 h
El pregó, des del balcó de la 

seu del Districte de Gràcia, 

a càrrec d’Àlex Cano, capità 

del primer equip masculí del 

Club Esportiu Europa.
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Esports
Breus

El 'Cata' femení 
vol plantar cara 
al Barceloneta 
després de la Copa

Després de caure als 
quarts de fi nal de la 
Copa contra el Rubí (7-
11), el sènior femení del 
Catalunya de waterpolo 
torna a la competició de 
lliga de Divisió d'Honor 
amb una visita dimecres 
23 a la piscina Sant 
Sebastià, on mirarà de 
plantar cara a l'Atlètic 
Barceloneta (20.45h). 
L'equip de Gabor Egedi 
s'ha consolidat a la part 
mitjana de la taula. De la 
seva banda, el Catalunya 
masculí té un partit 
decisiu dissabte 26 un 
partit decisiu contra el 
Navarra a la piscina Sant 
Jordi (18h) per allunyar-se 
del descens.

Amics munta un 
torneig femení de 
petanca el 13-M 
pel Dia de la Dona
El Club Petanca Amics de 
Gràcia ha organitzat per 
diumenge 27 una Melé 
de tripletes mixtes a les 
pistes del carrer Maignon 
40. L'agenda esportiva 
de l'entitat continuarà al 
març amb un torneig per 
commemorar el Dia de 
la Dona Treballadora de 
tripletes només femenines 
(13/03) i una Melé pel 
Dia del Pare de tripletes 
masculines (19/03).

Gràcia Multiesports/Pfotoàlbums

À. Gutiérrez Pascual

A
mb optimisme però sen-
se confi ar-se. Així afron-
ta el primer equip del 
Daruma-Lluïsos de ten-
nis taula el partit d'ana-

da de l'eliminatòria per la per-
manència a la Primera Divisió 
masculina, que es disputarà 
el proper dissabte 26 (17h). El 
Barcelona serà el rival a la pri-

mera eliminatòria dels graciencs, 
que disputaran la tornada com a 
locals el 19 de març (17h). 

"No volem pecar d'excés de con-
fi ança", admet Ferran Cano, juga-
dor del Daruma-Lluïsos, conscient 
que el conjunt que perdi aquesta 
eliminatòria va directe al descens. 
En cas de superar-la, el conjunt 
gracienc se les haurà a l'abril amb 
l'equip canari de La Palma. Una 
derrota en aquesta segona part 
del play-off pel descens compor-

ta encara una darrera eliminatò-
ria per assolir la permanència, que 
seria contra Sallent o el guanyador 
de l'emparellament Reus Ganxets-
CN Mataró. El desenvolupament 
de la segona volta, amb cinc der-
rotes consecutives, ha perjudicat 
la trajectòria del conjunt, que a 
la primera part de la lliga regular 
havia aconseguit victòries contra 
Mataró, Sallent i el líder, Torelló. 

El segon equip de Daruma-
Lluïsos ha tingut una trajectòria 

inversa al grup 5B de la Segona 
Divisió masculina. El conjunt 
gracienc s'ha refet d'una primera 
volta complicada i a més d'acon-
seguir la salvació disputarà el 

play-off per l'ascens. La prime-
ra eliminatòria començarà diu-
menge 27 a casa contra l'Ateneu 
Poblenou (11h). La tornada, el 19 
de març (17h).•

El Lluïsos de tennis taula afronta el 
play-off pel descens sense confi ar-se
L'equip necessita superar la primera eliminatòria contra el 
Barcelona per mantenir opcions de seguir a Primera Divisió

Àlex Gutiérrez Pascual

D
e la crisi esportiva a la 
institucional. Després de 
l'acomiadament de l'en-
trenador David Vilajoana 
pels resultats negatius 

del primer equip masculí de l'Eu-
ropa i l'arribada del tècnic Gerard 
Albadalejo a la banqueta, la direc-
tiva del club escapulat s'ha vist 
sacsejada aquesta setmana per la 
dimissió en bloc de quatre direc-
tius i cinc col·laboradors externs. 
Els vocals Roger Marco i Ramon 
Armengol, de l'àrea Social, Hèctor 
Ibar, de Recursos Externs i del 
Futbol Formatiu i l'Escola, i Jordi 
Collell, de Premsa i Comunicació, 
van renunciar dilluns passat du-
rant la reunió setmanal de la jun-
ta que presideix Víctor Martínez, 
amb crítiques per "maneres de 
fer cada cop més presidencialis-
tes", "manca d'informació" i pro-
blemes de gestió interna, en una 
carta oberta feta pública al mateix 
moment que se celebrava aques-
ta trobada setmanal de directius. 

El president de l'Europa, Víctor 
Martínez, va rebatre els argu-
ments dels dimissionaris en una 
entrevista al Toc Escapulat de 
Ràdio Gràcia. Martínez va negar 
manca de transparència: "Les ne-
gociacions pels fi txatges acostu-
men a ser llargues i no sempre es 
tanquen amb èxit. Convé ser dis-
crets fi ns que el club i el jugador 

Crisi a l'Europa per 
la renúncia de quatre 
directius amb crítiques 
de presidencialisme
El president Martínez rebat les acusacions ("mai el meu vot 
ha pesat més") i nega utilització partidista i mala organització 

signen l'acord". "Mai el meu vot ha 
tingut més pes que el de la resta 
de directius amb dret a vot", va in-
dicar sobre les acusacions de pre-
sidencialisme. "En alguna ocasió 
se m'ha proposat en petit comitè 
alguna acció que no he considerat 
oportuna i la he desestimat deci-
dint com a president", va matisar.

El comunicat també llança una 
acusació per "una tendència crei-
xent de determinats partits polítics 
i membres de la junta a instrumen-
talitzar el club", una al·lusió indi-
recta a la vocal Núria Pi, de l'àrea 
Social, Relacions Institucionals i el 
primer equip femení, i consellera 
d'ERC al Districte. "Mai he fet cam-
panya dins del club", respon Pi en 
declaracions a aquest setmanari. 
"El club mai s'ha decantat ni pro-
nunciat a favor de cap partit polí-
tic", va afi rmar Martínez.

La junta ha reaccionat amb ra-
pidesa a les dimissions. Aquest di-
marts mateix ha incorporat l'ad-
vocat Albert Boada per a temes 
jurídics, relacions laborals i orga-
nització interna.•

El masculí rep el Cerdanyola 
i el femení reprèn la lliga a 
Saragossa. Els primers equips de 
l'Europa afronten diumenge 20 
jornada de lliga en circumstàncies 
diferents. El masculí, encara 
penúltim, jugarà contra el 
Cerdanyola (18h), sisè classifi cat, 
després de la derrota per la 
mínima contra l'Espanyol B (1-
0). El femení, líder, visitarà el 
camp del Casablanca (16h), desè.

La junta presenta 
un directiu nou per 
a temes jurídics, 
relacions laborals 
i gestió interna

L'ETT Lluïsos pot tornar a enfrontar-se al CN Mataró. Foto: Cedida

L'Europa va caure per un gol de l'Espanyol B al temps afegit. Foto: Àngel Garreta
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editorial

Repte local

Un informe fet per l’entitat Rezero el 
2020 parlava de l’economia circular 
i com en l’àmbit de la UE tant el 
sector públic com el privat s’estaven 
reagrupant al voltant del concepte 
d’una transició cap a l’economia 
ciurcular i la defi nien com aquella 
“que no malgasta ni contamina, una 
economia que manté el valor dels 
productes i materials en ús i re-
construeix el patrimoni natural dels 
nostres ecosistemes”. D’acord amb 
el document de Rezero, el terme 
s’ha estès arreu i sembla que aquesta 
visió compta amb el suport de les 
institucions europees, però també 
adverteix que el repte, precisament, 
és com implementar aquesta visió a 
les ciutats. Per això van presentar 
una nova versió del Pla d’Acció Resi-
du Zero, dissenyat per a funcionaris 
municipals, legisladors, activistes 
del residu zero, líders comunitaris, 
professionals de residus i planifi ca-
dors urbanístics que volen canviar 
les polítiques per transformar les 
ciutats en llocs més habitables per a 
tothom. I és que la gestió dels residus 
és un tema cabdal quan parlem de 
polítiques ambientals i socials. Així 
ho han entès els Lluïsos de Gràcia, 
que celebren aquest mes de febrer la 
Verdinada, tot un seguit de propos-
tes i accions sota un lema ben clar: el 
millor residu és el que no es genera. 
I per amplifi car el missatge, per fer 
arribar el debat a d’altres àmbits, per 
sumar més complicitats, segueixen 
ampliant la xarxa de col.laboradors 
sense oblidar aplicar-se aquest ma-
teix discurs a la pròpia entitat amb 
una eco-auditoria interna. Després 
de dos anys a mig gas, la Verdinada 
torna amb més força. Ho celebrem.

Residu zero, eix principal 
de la Verdinada 2022

La complicitat amb la comunitat educativa, més enllà del tre-
ball que es fa als propis centres o el que s’incentiva des des 
d’Escoles + Sostenibles, ha marcat una part dels continguts de 
la Verdinada, el cicle impulsat per Lluïsos de Gràcia que també 
pretén arribar a d’altres zones del districte i de la ciutat, amb 

el suport de l’Aula Ambiental Turull, per exemple, que va 
celebrar un taller sobre refugis de biodiversitat (a la imatge) 
adreçat a infants. Per la seva part, l’escola bressol Caspolino 
i l’escola Rius i Taulet, enguany també hi són presents amb 
diferents campanyes i accions sobre els residus.

Activitats, tallers i sortides a la 15a edició del cicle impulsat per Lluïsos
Aula Bosc Turull

Una proposta que s’estén a escoles i espais de Gràcia

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 
Tel 93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Aula Ambiental Bosc Turull

Un dels tallers celebrats amb infants durant la Verdinada de l’any passat

més sostenible

Per la seva banda, a Rius i Taulet 
s’ha previst per a la setmana 
vinent una acció conjunta entre 
l’AFA SomRius i l’escola per sa-
ber si es generen residus durant 
els esmorzars i com es poden 
evitar. Així, durant els propers 

dies, es farà un recompte dels 
tipus d’ampolles que es fan ser-
vir, si plàstic o reutilitzable, així 
com l’embolcall de l’entrepà o 
l’envàs que els infants utilitzen 
per transportar el menjar. Amb 
els resultats d’aquest estudi, es 
determinarà quina campanya 

Accions a Caspolino i Rius 
i Taulet contra els residus
La complicitat amb la 

comunitat educativa, 

més enllà del treball que 

es fa als propis centres 

o el que s’incentiva des 

des d’Escoles + Soste-

nibles, ha marcat una 

part dels continguts de 

la Verdinada, el cicle 

impulsat per Lluïsos 

de Gràcia que pretén 

estendre’s a d’altres zo-

nes del districte i de la 

ciutat. L’escola bressol 

Caspolino i l’escola Rius 

i Taulet, enguany també 

hi seran presents.

El treball amb escoles ha estat 
un dels fronts de la Verdinada 
des de fa uns anys, amb l’objectiu 
de fer arribar el debat sobre la 
sostenibilitat a d’altres àmbits i 
entorns més enllà de Lluïsos i 
estendre nous hàbits sostenibles 
entre la comunitat educativa. 
Amb aquest esperit es va iniciar 
la col.laboració amb l’EBM Cas-
polino i amb l’escola Rius i Taulet. 
Amb la primera, aquesta setma-
na, del 14 al 18 de febrer, ha tin-
gut lloc una campanya vinculada 
a la temàtica dels residus, on s’ha 
fet entrega d’una bossa d’anar a 
comprar reutilitzable, acompa-
nyat d’un seguit de consells per 
minimitzar els residus que es 
generen dia a dia.

Taller de compostatge a la Verdinada
L’Aula Ambiental del Bosc Turull participa de nou a la Verdinada, 
enguany amb un taller sobre compostatge, on Joan Solé, membre 
de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, explicarà què és i 
de quina manera es poden reciclar les restes orgàniques de casa. 
També donaran a conèixer el programa de compostatge comuni-
tari que té en marxa l’Aula Ambiental del Bosc Turull i el Punt Verd 
de Vallcarca i com s’hi pot participar. Aquesta activitat s’emmarca 
a la jornada que els Lluïsos han pogramat aquest dissabte 19 de 
febrer amb el suport d’altres associacions i col.lectius en una 
marató contra els residus a la plaça del Nord.
Així, al punt informatiu que l’Aula Turull tindrà dins la Verdinada, 
ensenyaran la granja de cucs, un vermicompostador ben viu que 
transforma els nostres residus orgànics en humus molt ric. Els 
participants es podran emportar el planter d’enciam que creixerà 
gràcies a aquest adob. 
Dissabte 19 de febrer, de 17 a 19 h, a la plaça del Nord

Reforcem la nostra immunitat de manera natural
La darrera activitat d’aquest mes a l’Aula Ambiental del Bosc 
Turull és un taller vivencial a càrrec del col·lectiu El Jardín 
Medicinal Amalur per aprendre a recuperar la saviesa popular 
i endinsar-se en les propietats medicinals d’algunes plantes. 
L’objectiu de la sessió és adquirir recursos per tenir cura del 
co i aprendre remeis naturals per reforçar el nostre sistema 
immunitari. 
Dissabte 26 de febrer, d’11 a 13 h. 
Cal inscripció prèvia a aula@boscturull.cat (especifi cant noms, 
adreça electrònica i telèfon de contacte). 

L’Aula Ambiental del Bosc 
Turull porta el compostatge 

comunitari a la plaça del Nord
Escola Rius i Taulet

Taller sobre malbarament alimentari fet per BeOcean a Rius i Taulet al novembre

caldrà fer més sensibilitzar les 
famílies pel que fa a la minimit-
zació dels residus. 
La Verdinada vol estendre’s pel 
barri i la ciuat, i per això en 
aquesta edició també ha cele-
brat activitats a d’altres espais. 
El passat dissabte va tenir lloc 
a l’Aula del Bosc Turull un taller 
familiar de construcció de refugis 
de biodiversitat, per aprendre a 
aprofi tar troncs d’arbres morts i 
altres elements per crear refugis 
per dragonets, ocells, abelles 
i altres insectes, i així afavorir 
la petita fauna amiga que ens 
envolta. I aquesta mateixa set-
mana, Depana ha fet el taller 
online “No me pises los bajos”, 
una càpsula on es va mostrar 
de forma senzilla i pràctica com 
taller els baixos d’un pantaló per 
adaptar-los a la teva vida. 

Rius i Taulet farà 
un recompte de les 

ampolles i embolcalls 
dels esmorzars

Silvia Manzanera

Aula Ambiental Bosc Turull
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SI TENS UN PIS I EL VOLS LLOGAR AMB GARANTIES

 BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER www.habitatge.barcelona

Lloga el teu pis...
amb garanties
Tindràs garantia en el cobrament, amb un 
seguiment específi c del pagament del lloguer, 
així com una cobertura de l’habitatge amb una 
assegurança multirisc de la llar.

amb facilitats
Gaudiràs d’una assegurança de defensa 
jurídica i d’un servei d’assessorament jurídic, 
així com d’accés a un servei d’assessorament 
tècnic i a la tramitació de la cèdula 
d’habitabilitat (CH) i el certifi cat d’efi ciència 
energètica (CEE) (excepte taxes), condicionat 
a la signatura del contracte de lloguer. A més, 
atendrem al bon funcionament del lloguer i 
proporcionarem mediació entre les parts, en 
cas que sigui necessari.

amb responsabilitat
Posant el teu habitatge a la Borsa d’Habitatge, 
tu tens la clau per contribuir a fer de Barcelona 
una ciutat més justa, perquè les persones que 
busquen un habitatge podran accedir-hi amb 
un preu assequible i amb totes les garanties.

La renda quedarà vinculada a l’Índex de 
referència de preus de lloguer, tal com 
marca la normativa.

Si tens un pis per llogar,

truca’ns al 931 229 494

Les tres claus de la borsa 
d’habitatge de lloguer

de Barcelona

–
1.Cobrament garantit

per l’Ajuntament

–
2.Accés a ajudes per rehabilitar

el teu pis

–
3.Suport i assessorament per

fer els tràmits

En només 4 passos:
1. Sol·licitud d’inclusió de l’habitatge
a la borsa
Un cop demanis incloure el teu pis en el 
programa, mitjançant la visita d’un equip tècnic 
es valorarà l’estat de l’habitatge i si s’ha de 
rehabilitar, es decidirà el preu del lloguer i se 
signarà un acord.

2. Procés de rehabilitació de l’habitatge
Si s’ha de rehabilitar l’habitatge, 
t’assessorarem i acompanyarem per tal que 
puguis impulsar la reforma i t’ajudarem a 
tramitar la subvenció corresponent.

3. Visites dels candidats
Quan el pis estigui disponible, des de la 
Borsa d’Habitatge farem les visites amb els 
interessats, mediarem entre el llogater i tu, i 
t’ajudarem a formalitzar el contracte de lloguer, 
oferint-te suport en tot moment.

4. I ja està, el teu pis està llogat!
Així de fàcil! Un cop signat el contracte farem 
un seguiment constant per garantir que les 
condicions es compleixin. 

Més informació

www.habitatge.barcelona

A més, gaudiràs
de subvencions
i altres avantatges
Rebràs un incentiu per incloure l’habitatge 
a la borsa: de 1.500 euros si el pis que tens 
està buit.

En el cas d’habitatges llogats amb deutes 
pendents, d’una quantitat equivalent al deute de 
lloguer acumulat amb un màxim de 6.000 euros.

En ambdós casos, condicionat a la signatura 
del contracte de lloguer amb la Borsa i 
subjecte a la convocatòria pertinent1.

També podràs rehabilitar el teu pis amb 
una subvenció de fi ns a un màxim de 
20.000 euros, prèvia valoració tècnica de 
l’habitatge i per a contractes de 5 anys 
de durada. Condicionat a la signatura del 
contracte de lloguer amb la Borsa i subjecte a 
convocatòria1.

I obtindràs una bonifi cació del 95% de la 
quota íntegra de l’IBI durant els anys de 
vigència del lloguer, prèvia sol·licitud de la 
declaració d’habitatge d’especial interès o 
utilitat municipal.



[4] [per darrere]

La Verdinada 2022 suma complicitats 
per reduir i gestionar els residus

Amb l’objectiu de generar consciència in-
dividual i col.lectiva amb un seguit de pro-
postes que giren entorn la sostenibilitat, 
la Verdinada d’aquest any se centra en una 
temàtica que recorre tot el cicle i que, a 
més, tindrà una jornada central: la Marató 
contra els residus aquest dissabte 19 de 
febrer a la plaça del Nord, recuperant així 
la presencialitat al carrer després de dues 
edicions marcades per la pandèmia amb 
la major part de les activitats en format 
virtual. Aquest any, a més de l’estrena de 

“El millor residu és el que no es 

genera”. Sota aquesta premi-

sa, Lluïsos de Gràcia impulsa 

enguany la Verdinada, el cicle 

que des de fa quinze edicions 

posa la sostenibilitat al centre 

del debat, i que compta amb 

la complicitat i el suport d’al-

tres associacions i col·lectius 

per abordar diferents temes 

que giren entorn al consum 

responsable, la reducció dels 

residus i el no malbaratament 

dels recursos. Enguany no hi 

ha calçotada a la plaça del 

Nord però sí una Marató con-

tra els residus. 

La Verdinada celebra enguany la 15a edició amb més activitats presencials

Silvia Manzanera

Lluïsos de Gràcia

nou logotip (a la imatge de sota), per pri-
mera vegada totes les activitats previstes 
tenen el mateix eix comú que busca parlar 
de com reduir el residus, gestionar-los i 
recuperar-los. “Fa dos anys, aquest va 
ser el tema escollit però no vam poder 
aprofundir-hi perquè amb la crisi sanitària 
tot es va aturar”, explica David Monfort, 
responsable del cicle. “així que l’hem 
recuperat perquè creiem que és un tema 
on encara s’ha de fer molta pedagogia i 
que té molt potencial a recórrer”.
Si bé en anys anteriors la calçotada eco-
lògica marcava l’acte principal de la Verdi-
nada, amb una jornada a la plaça del Nord 
amb diferents activitats a càrrec d’altres 
entitats, ara s’ha optat per una diada al 
voltant del tema escollit: la reducció i la 
recuperació de residus. El reciclatge, el 

fet de donar un segon ús a materials usats 
o simplement, sensibilitzar per buscar 
formes per no generar més residus dels 
imprescindibles és l’objectiu principal de 
la jornada. Els tallers són oberts a tothom 
i tenen un component clarament familiar 
(l’horari és de 17 a 19h). “Sabem que la 
calçotada és un clàssic de la Verdinada, 
i segurament la farem en un altre con-
text, perquè tal com està pensat l’edició 
d’enguany, la Marató contra els residus 

ens semblava molt més adeqüada”, afe-
geix Montfort. Així, en aquesta diada de 
dissabte, també hi haurà un contacontes 
sobre sensibilització contra els residus, el 
taller de compostatge a càrrec de l’Aula 
Ambiental del Bosc Turull, un taller a 
càrrec del CRAM sobre els plàstics al 
mar; Mundo sin residuos farà una xerrada 
sobre residu zero i l’AMB proposa el joc 
‘Agafem el cabàs’. 
A més d’aquesta jornada central hi ha 
activitats previstes durant tots els dies 
que durarà la Verdinada, es compartiran 
consells pràctics i idees sobre la reduc-
ció de residus i enguany no es faran els 
tradicionals plafons a l’entrada de l’entitat 
sinó que es penjaran a la pantalla digital 
del vestíbul i es compartiran a les xarxes 
socials. Hi ha prevista també una sortida 
a la natura amb L’Amagatall el 27 de fe-
brer. Serà una sortida Clean Up i durant 
l’excursió s’anirà recollint la brossa de la 
zona, per sensibilitzar i fer neteja dels 
entorns naturals.
I durant tota la Verdinada es podrà visi-
tar l’exposició Mar Viva, un projecte de 
recollida i caracterització de deixalles 
marines impulsat per l’Agència Catalana 
de Residus (ARC) juntament amb la Con-
fraria de Pescadors del Port de Barcelona 
i l’Autoritat Portuària de Barcelona. El 
projecte és possible gràcies a la motivació 
dels pescadors a participar-hi per a posar 
sobre la taula el greu problema de les 
deixalles marines.
Per una altra banda, Lluïsos farà la cinque-
na eco-auditoria interna sobre els residus 
de les seccions de l’entitat, amb l’objectiu 
de tenir una mirada més àmplia com a 
institució del comportament a l’hora de 
generar, separar i recuperar els residus. 
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Opinió

No han passat deu mesos des que aquest setmanari titulava 
a portada L'Europa, a Segona! Eren dies feliços, però la Segona 
està sent dura per als escapulats... i també la gestió interna. 

Canvi d'entrenador, dimissions a la junta, derrotes al minut 94... Només 
faltaven els periodistes tocant el que no sona, i avui parlarem de llen-
guatge periodístic, concretament del present històric, que s'utilitza com 
una convenció en els titulars. Comentari de text dels tuits que està fent 
des de fa uns dies l'Ajuntament: El Nou Sardenya i el Camp de l'Àliga estre-
nen gespa. Els subtítols aclareixen que al Nou Sardenya encara no s'han 
fet els treballs, que no poques vegades s'han ajornat... Mal titular, doncs.

El
depen-

dent

Editorial

Percepció i realitat en seguretat

L
'estadística no enganya, però el paper ho aguanta tot. Sobre aques-
tes dues màximes va pivotar aquest dimarts la comissió de segure-
tat que anualment informa de les pujades i baixades de delictes. La 

comissió arriba invariablement per aquestes dates, encara que la Festa 
Major es tanqués enguany amb crítiques dels veïns de Revolució contra 
les xifres de balanç ("Heu sancionat per actes incívics només a un 2,6% 
del total de desallotjats") i grups municipals com ERC demanessin la 
convocatòria extraordinària de la comissió. Res: sis mesos després de la 
Festa Major arriba la valoració anual i específi ca.

L'exposició tant de Mossos d'Esquadra com de Guàrdia Urbana va se-
guir els mateixos paràmetres 
de sempre: evolució de delictes, 
infraccions administratives, 
seguretat viària i excepcional-
ment numerologia del pla de 
places i del dispositiu Covid. En 
el torn de preguntes tampoc hi 
va haver cap autocrítica sobre 
la gestió de Festa Major: si hi 
ha crítiques a la manca d'efec-
tius, és que anaven de paisà; si 
el dispositiu es va conèixer tard, és que enguany no se sabia quin tipus de 
dimensió es donaria a la festa fi ns a l'últim dia... Només els cossos polici-
als van admetre un "problema afegit" en el control d'aforaments, però tot 
plegat es va saldar amb "èxit" perquè no hi va haver "situacions de risc". 
Com diria aquell, bueno, pues molt bé, pues adiós.

També els mitjans de comunicació locals hem de fer autocrítica de 
la nostra capacitat de fer preguntes semiintel·ligents en aquesta co-
missió de seguretat, però els sis mesos de retard en la convocatòria i 
el nivell generalment baix de debat en aquest òrgan de participació fa 
fàcil que qualsevol problema anterior es difumini en la mentalitat dels 
presents en el temps i es barregin la percepció i la realitat. I qui dia 
passa, any empeny.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Continua el 
malbaratament 
 
El número de gener de L'Independent 
de Gràcia obre amb la foto en 
portada de la ja famosa estructura 
metàl·lica del mercat de l'Abaceria 
amb el següent peu de pàgina: 
"L'estructura característica de 
l'Abaceria, símbol dels últims mesos, 
que s'haurà d'enderrocar i 
substituir per una rèplica". Després 
de deixar degradar l'estructura 
existent a la intempèrie durant 
més d'un any, amb el cost que suposa 
l'enderroc del mercat conservant 
l'estructura, ara detecten que s'ha 
degradat l'estructura i que cal 
subsitiuir-la... El malbaratament de 
diners públics CONTINUA! I la 
falta de pericia tècnica dels tècnics 
i càrrecs municipals també.
Com pot ser que la demanda històrica 
de la Vila de Gràcia siguin nous 
espais verds; que hagi sorgit aquesta 
oportunitat, podent crear un espai 
multidisciplinar convivint amb les 
poques parades que quedaven actives, 
i que l'Ajuntament de l'urbanisme 
tàctic gestioni la intervenció amb 
aquesta falta de consens ciutadà, 
coherència institucional i poc 
compromís ambiental i social (cost 
ambiental i social de realitzar 
infi nitat de plantes soterrani, gran 
superfície de supermercat en contra 
comerç local, etc).

Artur Rojas Orcalla

Mossos i Urbana titllen 
d'"èxit" la gestió de 
l'última Festa Major; 
'pues molt bé, pues adiós'

Conxa Garcia

E
ns calen monografi es sobre mes-
tres com Hilda Agostini. Les armes 
de la raó d’una mestra republicana, de 

Cèlia Cañellas i Rosa Toran, guanyado-
ra del primer Premi Bones Lletres d’as-
saig humanístic. Hilda Agostini (1890-
1976), mestra, protestant i maçona, 
inicia la seva vida professional i política 
a Barcelona. Com a mestra va comen-
çar exercint a una escola renovadora del 
Districte sisè, després l’opció per l’esco-
la pública fou La Farigola de Vallcarca i 
ja en guerra va estar a la Casa dels Nens 
i a l’ajuda als refugiats. Va ser una bona 

oradora i en temps de guerra va destacar 
com a propagandista antifeixista parlant 
a les dones i de les dones en la rereguar-
da. S’exilià a França. 

Urgeix recuperar i parlar de les mes-
tres lliurepensadores, maçones, repu-
blicanes i feministes, que són els models 
necessaris per engrescar al professo-
rat i per valorar críticament la situa-
ció actual pel que fa a la coeducació i a 
l’ensenyament. És necessari recuperar 
la nostra genealogia per continuar avan-
çant com a feministes en el reconeixe-
ment de les nostres predecessores: Hilda 
Agostini, Júlia Aymà, Isabel Vilà, María 
Marín, Maria Solà... Perquè aquestes pi-
oneres són models a conèixer per emmi-
rallar-nos-hi.•

Hilda Agostini

Urgeix recuperar les 
mestres maçones, 
lliurepensadores, 
republicanes i feministes

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
la 

setmana

Sense objectius

Clara Darder

A
ra que ja traiem el cap de la pandè-
mia podem començar a veure els es-
tralls que ens ha provocat. Així com 

estem trobant infants de dos anys que no 
parlen degut a la invisibilitat dels llavis i 
expressions dels seus adults, ara també 
ens arriben a les consultes joves que es 
troben absolutament fora de joc.

Alguns han perdut la capacitat de re-
lacionar-se amb els seus iguals, altres es 
troben amb una por trepidant a sortir a 
la vida. Però el que més arriba son joves 
aïllats del teixit social, que amb diferents 
addiccions, que no sempre han de ser 
drogues, no connecten amb res ni ningú. 
Joves sense objectius vitals.

La veritat és que em poso en el seu 
lloc i els entenc perfectament. Quin món 
troben? O quin món els deixem per fer 
un salt al seu ésser adult? El cert és que 
estan trobant un futur poc temptador. 
Iniciar-se a la vida adulta en aquestes cir-
cumstàncies, no us sembla una trastada? 
Imagineu-vos quan teníeu la seva edat i 
us anàveu a menjar el mon, i de sobte tot 
el vostre entorn s’atura i us tanquen sen-
se poder fer el trànsit a la independència 
personal. 

Aquests joves necessiten ajuda i sobre-
tot suport emocional. La seva autoestima 
ha disminuït en molt alt grau i no saben 
a on dirigir-se, i qui i com els pot ajudar. 
Es fan preguntes, s’anestesien per no pa-
tir, es tanquen encara més en el seu jo i 
les intencions de no seguir en aquest pla-
neta augmenten. Sabíeu que els suïcidis 
i els intents de suïcidi han augmentat en 
xifres d’escreix? Aquestes dades no sur-
ten en premsa per por a donar idees a qui 
encara no les té. Amb cartells al carrer 
oferint ajuda psicològica no n’hi ha prou. 
Com a societat hem de fer un pas més. 
Comencem?•

Opinió convidada

Església de Scientology (Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia)

40 anys de Cienciologia 
a Barcelona

J
a fa quaranta anys que es va obrir el primer local 
de l’Església de Scientology a Barcelona al carrer 
Portaferrisa, i de llavors ençà hem tingut diferents 
seus, actualment en tenim dos a la ciutat comtal: a 
Dos de Maig 310 i a la Gran Via cantonada Marina, i 

des de el 2017 una a Viladecavalls que hem de renovar.
L’origen de Scientology va ser als Estats Units, el seu fun-

dador fou el fi lòsof, escriptor i polímata L. Ronald Hubbard 
(1911-1986). A partir dels seus estudis profunds sobre la ment 
humana i la seva relació amb el cos va desenvolupar tècni-
ques per alliberar-se dels efectes psicosomàtics no desitjats. A 
la segona Guerra Mundial comanava vaixells i va caure ferit, 
sent donat de baixa permanent per l’exèrcit, dons havia per-
dut la visió i no podia caminar. Durant el temps a l’hospital 
va seguir perfeccionant les tècniques i, aplicades a ell mateix, 
van resultar en la recuperació total de la visió i la mobilitat. 
Arrel d’això continuà la recerca i es va fer evident la existèn-
cia d’alguna cosa més apart de la ment i el cos, era de natu-
ralesa espiritual, així va néixer Scientology. 

El nom prové del llatí "Scio" amb el signifi cat de conèixer 
en el sentit més ampli de la paraula, i del grec "logos", estudi-
ar. Per tant Scientology signifi ca “saber com saber”. L. Ronald 
Hubbard va obtenir una resposta: l’ésser humà no es el seu 
cos ni la seva ment, sinó que és un espirit, el denominem 
"thetan", de la lletra grega "theta", que ha estat el símbol per 
pensament ovida. Un thetan és la persona mateixa. Es allò 
que està conscient d’estar conscient.

Scientology és una religió nova. No existeixen corrents 
dins de Scientology, s’aprèn i s’aplica tal com està descri-
ta als texts escrits i les conferencies gravades de L. Ronald 
Hubbard. El terme tecnologia s’utilitza per referir-se a l’apli-
cació dels principis de Scientology. De tot el treball publicat 
per el Sr. Hubbard es podem extreure certes veritats fona-
mentals, d’elles en podem destacar tres:
1. L’ésser humà és un esperit immortal.
2. La seva experiència va molt més enllà d’una sola vida.
3. Les seves capacitats son il·limitades, encara que en la ac-

tualitat no s’hagin assolit.
A Scientology posem molt èmfasi en els valors ètics i mo-

rals, creiem que l’ésser humà avança en la mesura que man-

té la seva integritat i valors espirituals i es manté honest i 
decent. De fet es veu que es deteriora a mesura que abando-
na aquestes qualitats. Els treballs del Sr. Hubbard contenen 
molta quantitat d’escrits i procediments per ajudar la gent a 
recupera la seva honestedat i ètica personal.

Com a texts fonamentals podem destacar dos llibres: 
Dianètica, que va ser un gran best-seller quan es va publicar 
al 1950, i Els fonaments del Pensament, dos texts bàsics de se-
guiment dins de la comunitat.

Les obres de L. Ronald Hubbard (LRH) sobre Dianètica i 
Scientology inclouen el treball més gran sobre la ment i l'es-
perit humà fet per un ésser humà: més de 5.000 escrits i 3.000 
conferències gravades.•

Els treballs de L. Ronald Hubbard 
contenen gran quantitat d'escrits 
i procediments per ajudar la gent 
a recuperar l'honestedat i l'ètica 
personal. Té més de 5.000 textos 
i 3.000 conferències gravades
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Agenda

Exposicions
Fins al 26 de febrer
Aida Pallàs presenta el projecte Metanoia, 
una exposició fotogràfi ca que refl ecteix 
l’impacte que ha causat en l’artista l’ar-
ribada a una gran ciutat -venint d’un en-
torn rural-, l’era d’una pandèmia i, en 
defi nitiva, tot allò nou que li produeix fas-
cinació i respecte a parts iguals, i que no 
és capaç de copsar només en paraules.
En aquesta exposició s’hi poden trobar 
fotografi es personals, de les experiències 
viscudes per la seva autora.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190) 

Fins al 27 de febrer
Exposició 75è Aniversari de la Colla 
Victòria. La Colla Victòria de Sant Medir, 
fundada l’any 1947, celebra enguany el seu 
75è aniversari. Amb aquesta exposició es 
vol donar a conèixer la seva participació 
en la Festa de Sant Medir, des de les des-
fi lades amb cavalls, carruatges i furgone-
tes; fi ns al romiatge a l’ermita del sant, si-
tuada a la serra de Collserola. L'exposició 
mostra un recull d’imatges, documents i 
curiositats, que ens recorden la llarga tra-
jectòria de la colla.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 28 de febrer
Exposició Arte abstracto, fl uído acrílico, 
a càrrec de Teresa López, que mostra en 
aquesta selecció d'obres una pintura dife-
rent i original.
CC La Sedeta

Fins al 3 d'abril
Exposició Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular en 
Francisco González Ledesma (1927-2015). 
Mostra dedicada a l'autor que amb la 
novel·la Expediente Barcelona (1983), va 
encetar la sèrie de l'inspector Méndez. 
Periodista a El Correo Catalán i La 
Vanguardia, la democràcia va recuperar 
el gran narrador, que va ser premi Planeta 
el 1984 amb Crónica sentimental en rojo i 
multipremiat després aquí i a França per 
tota la sèrie.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 26 de juny
Exposició Guerra, de l'artista fi lipina 
Nikki Luna, on reivindica el paper de les 
dones que exerceixen treball invisible en 
la societat actual. Mostra temporal inclo-
sa al preu de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

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 18 de febrer 
Juga al Futis: futbol en miniatura. Amb 
Mikko Savikko, creador i organitzador de 
grans mundials del joc.
Can Carol (Cambrils, 24)a les 17.30h

Teatre per a infants: L'intercanvi.
Can Carol (Cambrils, 24), a lees 19h

Concert: Fancy Flow presenta el seu tre-
ball Segon Acte.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert de jazz: Pablo Martín Trio. Cal 
inscripció prèvia.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h

Concert: Fracesc Sans, L'Infi nit.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h 

Concert: Headbug + Sadboys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22h

Concert: Samba de Caboblo.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Dissabte 19 de febrer 
Taller d'sketching, a càrrec de Lluïsot. 
Sessió per aprendre la tècnica per tras-
lladar la realitat de l'entorn al paper amb 
només quatre traços. Es convidarà des-
prés els assistents a sortir "de cacera, lli-
breta en mà". Cal inscripció prèvia. Es 
farà tots els dissabtes del 30/4 al 7/05.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-67), a les 10.30h 

Teatre: Quina família. A càrrec d'Arsènic 
Teatre. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Monòleg: Sense vocal neutre. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 23.50

Dilluns 21 de febrer
Cicle Dones i ciència: exclusions i lluites. 
Ciència i política de les dones: la polèmi-
ca dels sexes abans del feminisme. A càr-
rec de Montserrat Cabré, Universitat de 
Cantàbria.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Cicle Lletr4s i xifres, converses entre les 
arts, les ciències i la psicoanàlisi. Xerrada: 
Llegir després de LITURATERRA. A càr-
rec de Miquel Bassols, Amador Vega i 
Perejaume.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Dimarts 22 de febrer
Taller #estàsON: El misteri dels colors. 
Edat 6-8 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

Cinema: Sense sostre. Direcció: Pep 
Garrido i Xesc Cabot (2019). Cal inscrip-
ció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Diumenge 20 de febrer 
Concert: Les Anxovetes presenten 
Ondina, un conte musicat i alhora un con-
cert teatralitzat.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12h

Concert familiar: Animals Viatgers. 
Espectacle per a infants de 0 a 6 anys.
La Violeta (Maspons, 6), a lees 12h

Dimecres 23 de febrer
Sac de rondalles: Tina and the missing 
sock. Amb Mireia Juanals. Edat: + 4 anys. 
Aforament limitat per ordre d'arribada.

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

Memòria de les lluites per l'habitatge a 
Barcelona 2021-2022. Taula rodona sobre 
còmic i activisme per l'habitatge.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Quim Ollé i Irene Augé.
El Bar del CAT (pl. Anna Frak, s/n), a les 
21h

Dijous 24 de febrer
L'aventura de conèixer. Xerrada: La terce-
ra edat, una etapa plena d'oportunitats. 
A càrrec de David González, psicòleg.

Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 11h 

Dijous Zone: Automaquillatge de 
Carnestoltes. Espai de trobada per a joves 
d'entre 12 i 20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Concert: El Sobrino del Diablo.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20.30h

Concert: Comic Sans + Llacuna. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 18 de febrer 
Presentació del llibre La Festa Major de 
Gràcia, la memòria compartida, amb la 
presència de l'autor, Pep Fornés, i Joan 
Lafarga i Carles Bort. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h 

Dissabte 19 de febrer 
Nosaltres no vàrem pactar, la transició 
a peu de carrer. Presentació del llibre de 
Xavier Oller. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5),a les 12h 

Espectacle: The Feliuettes presenten Ja us 
he reconegut. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Diumenge 20 de febrer 
Sortida del Grup Excursionista L'Albada. 
Passejada per Collserola. Prop de 17 km. 
Punt de trobada: sortida del metro Vall 
Hebron (Av. del Jordà), a les 9.15h

Concurs de Teatre Català a Gràcia: Play 
Strindberg, de Friederich Dürrenmatt. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dimarts 22 de febrer
Aula d'Extensió Universitària: Els drons 
bons. Miguel Valero i Cristina Barrado. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h 

Dijous 24 de febrer 
Dijous Gras. 9è concurs de truites.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h 

Concert Hot Jam Session: At the French 
Quarter and Around. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

1a Fira de Cervesa Artesana de Vallcarca 
La Federació d'Entitats Amigues de Can Carol i Consolat (FEACCC) organitzen la 
primera edició de la Fira de Cervesa Artesana de Vallcarca, amb la participació 
de les cerveseres Kusfollin (Barcelona), Virra de Gràcia + Maquis (Gràcia), 
Calavera (Sant Joan de les Abadesses), Sant Jordi (Cardedeu) i Synera (Arenys 
de Mar). La jornada arrenca a les 11.30 h del matí i hi ha programades les 
actuacions musicals dels grups A última fl etxa (12h), Óscar Black Up (14h) i 
La Cara B (18.30h). També hi ha food-truck, punxadiscos (16.30), i sessió de 
tast a càrrec d'Adrià Valero; les inscripcions es poden fer el mateix dia. 

Dissabte 19 de febrer a la plaça de la Farigola d'11.30 a 21h

Recomanem

Cedida
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Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Muerte en el Nilo. 16.00, 18.40 

i 21.20.
• Uncharted. Dg, 19.00 i 21.45. 

La resta, 16.15, 19.00 i 21.45. Dg, 
16.10.

• Belfast. 15.50, 17.55, 20.00 i 
22.05.

• CODA. 16.00 i 18.25.
• La casa Gucci. 20.50.
• El buen patrón. 16.00. 21.20.
• La hija oscura. 18.30 i 21.05.
• Canta 2. 17.45. Ds i dg, 15.45. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 15.50. 
• Lunáticos. 15.50.
• Spider-Man: No way home. 

20.05.
• Licorice Pizza. 16.00 i 18.40.

• El callejón de las almas perdi-
das. 18.10.

• El método Williams. Ds i dg, 
21.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 21.15.

• El señor de los anillos: Las dos 
torres. Ds i dg, 18.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Encanto. Ds i dg, 16.00.
• Flee. 18.00. De dv a dc, 20.00.
• The Royal Game. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16.00 i 20.00. Ds i dg, 20.00.
• El buen patrón. Dv, ds i dj, 18.00 

i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 18.00.
• Todo ha ido bien. Dj, 18.30.
• Un amor intranquilo. Dv, ds, 

dg, dl, dc i dj, 17.00 i 22.00. Dv, ds 
i dj, 22.00.

• El pacto. Dl, dm i dc, 18.00.
• Azor. Dv, 16.00, 18.00 i 22.00. 

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

• La meva mare és una goril·la. 

Ds, 16.30.
• Walmut Tree. Ds, 20.00.
• BCN Sports Film Festival. Dv, 

20.00. Dg, 18.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Belfast. Ds i dg, 11.30, 16.00, 

18.00, 20.20 i 22.35. Dv, dl i dc, 
11.30, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.35. 
Dm, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.35. 
Dj, 11.30, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.30.

• Licorice Pizza. 11.30, 17.45, 
20.00 i 22.30.

• Muerte en el Nilo. Dv, ds, dg, dl 
i dm, 11.30, 16.00, 18.25 i 22.30. 
Dc i dj, 11.30, 16.00, 18.25, 20.00 
i 22.30.

• Flee. Dv, dl, dm i dc, 11.30, 
16.00 i 20.50. Ds i dg, 16.00 i 
20.50.

• The Matrix. Ds i dg, 22.20.
• El brindis. Ds, dg i dm, 16.00. 

Dv, dl, dc i dj, 16.00 i 18.10.
• Delicioso. 17.45.
• El buen patrón. Dv, ds, dg, dl i 

dm, 20.00.
• Spider-Man: No Way Home. 

Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 22.20.
• En un muelle de Normandía. 

Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• West Side Story. Dv, dl, dm, dc 

i dj, 22.00.
• CODA. Dv i dl, 11.30.
• El círculo. Dj, 11.30 i 20.30.
• Las ilusiones perdidas. Ds i 

dm, 11.30.
• Munch 150. Dm, 11.30 i 18.10.
• Il Trovatore - Festival de 

Salzburg. Dg i dc, 11.30.
• Canta 2. Ds i dg, 16.00. 18.10.
• La meva mare és pura pluja. 

Ds i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Uncharted. Ds, dg, dm, dc i dj, 

16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. Dv i dl, 
16.00, 18.10, 20.15 i 22.30.

• Drive my car. 16.00, 18.15 i 21.35. 
• Delicioso. Ds i dg, 16.00.
• CODA. Ds, dg, dm, dc i dj, 16.00, 

18.10, 20.25 i 22.30. Dv i dl, 16.00, 
18.00, 20.25 i 22.30.

• El callejón de las almas perdi-
das. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 19.20 
i 22.10.

• El amor en su lugar. Dv i dl, 
16.00. Dm, dc i dj, 16.10.

• Las ilusiones perdidas. Dm, 
20.15.

Entitats i col·lectius 
programen un mes 
d'exposicions, poesia 
i teatre entorn el 8M
La Violeta impulsa 'Dones i Aigua', creada pel grup Minerva 
fa dos anys, i el Cercle estrena 'Defensa de dama' i 'Elles, 
només volien volar', producció pròpia de temàtica feminista

Silvia Manzanera

L
a programació cultural que 
té la dona com a eix princi-
pal ve carregada de propos-
tes fetes des de diferents col-
lectius i entitats del districte 

i que s'allarguen durant tot el mes 
de març; moltes d'elles "guardades 
al calaix" a causa de la pandèmia, 
com és el cas de l'exposició 'Dones 
i aigua' que inauguraran per fi  les 
creadores de Gràcia del Projecte 
Minerva dimecres 4 de març a la 
Violeta. En aquesta mostra, les ar-
tistes volen retre homenatge a la 
relació històrica i actual de les do-

nes amb l’aigua: "Volem parlar del 
dolor que ens inunda quan veiem 
com els nostres rius s’assequen i 
es desborden pel canvi climàtic; 
volem fer-nos sentir l’aigua que 
ens conforme i ens mou, que ens 
crea i ens manté en vida i volem 

Breus

Planeta Impro 
estrena variant 
musical pel 20è 
aniversari

Planeta Impro estrena 
aquest diumenge 20 
de febrer al Teatreneu 
una variant musical 
completament nova amb 
motiu del vintè aniversari 
de la popular companyia. 
La novetat és una posada 
en escena dels actors 
amb música en directe, 
acompanyats d'un pianista 
professional que alhora 
improvisa les melodies 
i ritmes. El públic serà 
l'encarregat de convertir-
se en lletrista d'aquest 
musical improvisat a 
través de les seves frases i 
suggeriments. 

Els cantautors 
Albert Lax i 
Patricia Atzur, en 
acústic a la Muriel
Després d'haver passat 
els darrers set anys a 
Londres, la cantautora i 
guitarrista Patricia Atzur 
presentarà les seves 
darreres composicions en 
un escenari barceloní. I 
ho farà compartint espai 
amb un altre cantautor 
i guitarrista, Albert 
Lax, avalat per Quimi 
Portet i Víctor Valiente, 
productors dels seus 
darrers singles Fred i 
Espurnes. A la Muriel 
dimecres 23 de febrer a 
les 19h.

Cedida

El Cercle suma a 
l'estrena de l'obra 
un col·loqui, una 
exposició i un 
recital poètic

Una de les obres de la mostra 'Dones i Aigua'. Foto: Teresa Vergés

Tres anys de creació col·lectiva 
i personal. 'Elles, només volien 
volar' va néixer a Gràcia l'any 
2019 de la mà d'un grup de noies 
de teatre del Cercle, una proposta 
teatral que aposta per les seves 
vivències més personals per 
denunciar l'opressió que pateixen 
per ser dones. Després d'aquest 
recorregut, ara l'estrenen a l'espai 
Les golfes del Cercle, els dos 
darrers caps de setmana de març.

ser l’aigua persistent que erosio-
na les arestes lacerants de les ro-
ques fi ns a fer-les caure", escriuen 
les Minerva sobre aquesta mostra. 
Una de les participants, l'escripto-
ra gracienca Teresa Vergés, ha vol-
gut destacar el suport i la sensibi-
litat de la Violeta cap els projectes 
creats per dones.

En aquest sentit, una altra de les 
entitats que se suma a la programa-
ció entorn el 8M és el Cercle amb 
diferents propostes teatrals. La pri-
mera és Defensa de Dama una peça 
que va impactar l'any 2002 a Carme 
Bigorra que la va veure al Romea 
amb Ana Belén com a protagonista, 

i que ara fi nalment portarà a l'es-
cenari del Cercle. "Malauradament 
el tema de l'obra, la violència do-
mèstica vers les dones, continua 
sent actual", explica la directora. 
L'estrena està prevista el cap de 
setmana de l'11, 12 i 13 de març, i 
inclou un col·loqui, una exposició 
que s'instal·larà a l'entrada de l'en-
titat preparada per les Minerva, 
que també faran un recital poètic. 
I el grup de noies del grup de teatre 
del Cercle també han preparat la 
producció pròpia Elles només volien 
volar, que faran a l'espai Les golfes, 
el caps de setmana del 18 al 20 i del 
25 al 27 de març.• 
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Documents

Foguerons 2022: la 
festa torna al carrer
La tradicional revetlla mallorquina de Sant Antoni Abat que es celebra també a Gràcia des 
de fa 30 anys, enguany ha pogut viure una edició que ha recuperat algunes de les senyes més 
representatives de la festa, després d'un any marcat per les restriccions sanitàries. Així, tot i que 
no hi va haver foguerons a Sa Pobla, a la Vila el foc, la sobrassada i la ximbomba es van escampar 
per onze places la nit de dissabte 29 de gener, oferint les emblemàtiques fotografi es d'edicions 
passades. El mapa gràfi c es completa enguany, sens dubte, amb un altre moment: el premi Joan 
Amades per a Toni Torrents, ànima dels Foguerons a Gràcia. Fotografi es: JM Contel 
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La torratxa

Pseudolisme

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

V
ivim temps líquids i un cicle histò-
ric de canvis profunds i constants. 
Tot esdevé una acceleració cons-

tant. Però els ismes no canvien. Son com 
l’energia, que no desapareix, simplement 
es transforma. En anteriors articles par-
làvem de l’estrabisme – mirar cap al-
tre banda quan convé– o de l’idiotisme, 
aquell afany de la progressia apessebrada 
espanyolista per escriure amb l’esquerra 
mentre justifi ca l’extrema dreta. Doncs 
bé, ara li toca al pseudolisme nou discurs 
social que es modula per la predominan-
ça d’allò fals. Per exemple el pseudodi-
àleg o com canviar el calendari escolar 
de cop i volta sense cap diàleg previ amb 
la comunitat educativa. Això sí...Exigim 
una taula de diàleg a l’Estat! O bé, aquells 
pseudocientífi cs que neguen la ciència 
gràcies a la qual ens ha procurat de vacu-
nes per fer front a la pandèmia.

També existeixen els pseudohistoria-
dors i el seu peculiar rigor historiogrà-
fi c predicant que en temps de la Corona 
d’Aragó, Catalunya no fou cap Principat 
i que els seus habitants eren aragone-
sos; a casa nostra també apunten alt 
afi rmant que Colón i Cervantes eren ca-
talans però que la censura castellana va 
canviar-los el cognom (Colom i Sirvent).

Però el súmmum de la falsedat son els 
pseudoapòstols de la guerra, que mos-
tren els seus fal·lus armamentístics a la 
riba del Mar Negre en defensa dels va-
lors democràtics. Potser és que vivim en 
una pseudodemocràcia. I és que el pseu-
dolisme està fent un món pitjor. El ge-
nial humorista Gila ho resumia molt bé 
quan trucava per telèfon i deia:

¿Oiga, me puede poner con el enemigo?•

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

L'hivern de les tempestes

L
a fricció de la pell del rostre amb el gel i el vent pro-
dueix, en general, un efecte refrescant que activa el 
tacte del nostre cos i ens fa estar més desperts, més 
alerta. Això és així gairebé sempre, excepte quan un 
temporal de neu és tan intens i les ratxes de vent són 

tan canviants que les volves et situen al bell mig d’una mena 
d’espiral psicodèlica, en la qual milers de puntets blancs amb 
trajectòries asimètriques et fa perdre el sentit de l’horitzon-
talitat, produint un intens mareig. Sentir que el cap et roda 
quan l’ambient és gèlid afegeix certa angoixa a la situació, 
perquè els que venim de terres càlides sempre hem associat 
aquest malestar a l’estiu, a la calor, a la xafogor. 

L’hivern d’enguany a Reykjavík és dels durs, dels que ex-
pliquen com pot ser que visqui tan poca gent als països nòr-
dics si suposadament són un paradís. Escric aquestes línies, 
de nou, amb un grau de contradicció important. Des de ben 
menut, sempre m’ha fascinat la neu. De fet, no hi ha cap al-
tre fenomen natural que em produeixi tanta alegria com una 
bona nevada: la llum, la blancor, l’esponjositat. Tanmateix, 
aquestes darreres setmanes de tempesta rere tempesta, 
d’alertes meteorològiques, de vents huracanats i gruixos de 
neu que difi culten caminar amb normalitat, han fet que em 
qüestioni per primera vegada aquest amor incondicional a la 
precipitació nival. 

Recordo que, l’hivern que vaig viure a Hèlsinki, els meus 
amics fi nesos parlaven de la neu amb menyspreu. Per a mi, 
és clar, la seva opinió era inconcebible. Els molestava l’acu-
mulació de neu durant setmanes, els preocupava el perill de 
caiguda de blocs de gel des de les teulades, així com les re-
lliscades als carrers amb forts pendents, coneixien persones 
que havien mort congelades després d’una mala nit de bor-
ratxera, havien experimentat el dolor en la pròpia carn quan 
els termòmetres baixaven a trenta graus sota zero. En defi -
nitiva, eren conscients de tots els inconvenients i els riscos 
d’allò que a mi, càmera en mà, em semblava tan exòtic.

La setmana passada vam tenir una alerta vermella a la re-
gió del sud-oest d’Islàndia, amb cops de vent que van arribar 
als cent seixanta-cinc quilòmetres per hora i onades que van 
superar els quaranta metres d’altura, cosa que no havia suc-
ceït des de 1990. Aquests darrers dies, els termòmetres s’han 
mantingut per sota dels zero graus i els fl ocs es van acumu-
lant jornada rere jornada. Les capes de gel i de neu dura que-
den soterrades per volves i més volves que, de mica en mica, 

fan créixer barreres que impedeixen la vida normal dels ha-
bitants, tant de la ciutat com del camp. Quan per anar al su-
permercat t’has d’obrir pas amb la pala una bona estona fi ns 
a arribar al cotxe i has de netejar un tros del carrer per tal 
que les rodes no se’t clavin a la primera de canvi, la neu -cal 
acceptar-ho- esdevé un problema.

Han hagut de passar molts viatges nòrdics i sis anys de re-
sidència a Reykjavík per reconèixer sense embuts la molèstia 
de la neu. Quan cau en excés, les fi nestres queden cobertes 
de gel, contribuint a la foscor; passats uns dies, la neu a ciu-
tat s’embruta i tan sols queda una barreja de tons grisosos; 
quan les temperatures ballen amunt i avall, la neu es conver-
teix en gel trencadís, en rocs i plaques que et poden fer caure 
en qualsevol instant. No tot és llum, blancor i esponjositat. 
I malgrat tot, quan torni la tardor, després de l'estiu de dies 
eterns, i caigui la primera nevada, miraré meravellat per la 
fi nestra, com el nen que cercava fl ocs al cel de Gràcia aque-
lles nits en què el Picó sortia per la televisió anunciant una 
possible nevada “a cotes molt baixes”. 

L’emoció d’aquells vespres de cels rogencs, aiguaneu i 
llençols freds van construir l’imaginari del paradís nòrdic, 
d’aquell paisatge llunyà i insòlit, que havia descobert en al-
guna cinta vhs amb documentals de National Geographic. 
I, aquí em teniu, a caseta, escrivint aquest article rodejat de 
muntanyes de gel de tres, quatre i cinc pams, tot malparlant 
de l’hivern de les tempestes de neu. És ben bé que volem allò 
que no tenim, i que, quan ho tenim, ja no ho volem.•

Equips de rescat treient un cotxe atrapat per la neu. Foto: Rúv/Landsbjörg


