
El Rebost Solidari s'aboca al 
tancament si Serveis Socials no 
aporta la meitat del pressupost
La plataforma de distribució d'aliments només garanteix obrir d'octubre a 
desembre fi ns acabar les existències i l'Ajuntament ja reubica els afectats

Albert Balanzà

El Rebost Solidari de Gràcia, la iniciativa de mitja dotze-
na de veïns que el 2016 van començar a negociar amb 
el Districte per aconseguir un local de redistribució 
d'aliments -cosa que no es va concretar fi ns al gener 
de 2020- està a punt d'anar-se'n en orris per les difi -

cultats pressupostàries i el suport insufi cient de l'administra-
ció en un context creixent de demanda dels usuaris d'aquest 
equipament d'emergència. Nascut com una alternativa ali-
mentària més completa a la xarxa vinculada a les parròqui-
es, el Rebost Solidari va anunciar a fi nals d'agost que aquest 
setembre no obriria i aquest dijous, en una reunió amb l'Ins-
titut Municipal de Serveis Socials (IMSS), s'han confi rmat 
les previsions més pessimistes: l'espai de Reig i Bonet, que 
a l'abril havia d'estrenar nou local a Pau Alsina, no aixecarà 
la persiana fi ns a l'octubre i fi ns desembre. L'IMSS planteja 
com a opció una "redefi nició" de l'oferta per fer-la "més sos-
tenible" i ja està reubicant els afectats. Pàgina 4 La seu del Rebost Solidari, al carrer Reig i Bonet 12A, a tocar d'Escorial. Foto: À.G.P.

L'escola Sant 
Josep absorbeix 
Cintra del Raval i 
reforça el projecte 
de secundària
El centre doblarà la plantilla de 
professorat d'ESO i l'alumnat 
total creixerà un 10% P5

L'Hora del Jazz 
recupera la plaça de 
la Vila en una edició 
d'homenatges 
L'escenari gracienc programa 
els concerts de Jazztanyoles, 
Pol Omedes, Alba Careta, Daniel 
Ferruz Quartet, Madera Viva Trio 
o Maria Esteban Quintet P14

L'avinguda Vallcarca 
reduirà la calçada de 
baixada per encabir 
de pujada el carril 
bici reivindicat
El projecte s'executa al novembre i 
elimina quasi tot l'aparcament P5

Setmanari gratuït
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Breus

Arquimbau ja té 
placa al Gran de 
Gràcia 70, casa 
on va viure

L'escriptora i periodista 
Rosa Maria Arquimbau ja 
té placa a la casa de Gràcia 
on va viure, al carrer 
Gran de Gràcia 70, a tocar 
de Travessera, després 
que aquest 18 d'agost es 
concretés la iniciativa 
reinvindicada pel Consell 
de Dones i gestionada en 
el marc del grup de treball 
de Nomenclàtor de Gràcia 
des del passat abril de 
2021. La primera opció era 
col·locar la placa al carrer 
Santa Clotilde, un altre 
dels llocs on va residir a 
Gràcia. Arquimbau va ser 
militant d'ERC i va morir 
el 1992 als 82 anys.

Valents porta al 
ple l'incivisme 
a la piscina de 
la Creueta 
El grup de Valents a Gràcia 
portarà de nou al ple una 
proposició als problemes 
del llac-piscina del Parc 
de la Creueta del Coll, ara 
vinculats a les queixes per 
brutícia i incivisme que 
hi han denunciat alguns 
veïns aquest estiu. Hi 
demana més pressupost i 
vigilància per l'any que ve.

À.G.P.

L ’independentisme és majoritari perquè és la 
millor opció per resoldre els problemes dels ca-
talans. Des del 2010, si més no, s’ha entès així. 

La independència de Catalunya, per tant, és sinò-
nim de millora i de progrés. Si s'hi afegeix que és 
una meta pacífica, democràtica i legal, no hi ha res 
que impedeixi que es consolidi com la millor opció 
més enllà d'ideologies i preferències personals. 

El projecte independentista, tanmateix, no troba 
la manera de concretar la seva realització. D’una 
banda, hi ha el neguit d’una part, també preocu-
pat en la protecció de la identitat cultural que por-
ta associada, que voldria una major determinació 
i fermesa, i de l’altra, s’entén com una oportunitat 
per continuar pressionant l’estat per impulsar una 
evolució asimètrica de l’estat autonòmic.

En ambdós supòsits, hi ha el perill de que l’acció 
política acabi provocant perjudicis als ciutadans 
que viuen a Catalunya. En aquest cas, la màxima 

de partida decauria (una manera d’obtenir millors 
serveis públics i més benestar) i la població culpa-
ria el projecte independentista d’ésser un retrocés 
col·lectiu en comptes d’una sortida de futur.

Si la independència no és per millorar, es diu, no 
val la pensa esforçar-s’hi massa, només anar fent, 
i com ha passat en aquests darrers 5 anys, ja seria 
suficient mantenir viva una tímida reivindicació. 
Es tractaria de mantenir el conflicte polític obert 
però d’una manera testimonial. Temes ara consi-
derats laterals al projecte independentista com la 
llengua, els Països Catalans, la reconstrucció naci-
onal o la necessitat de fer justícia pels danys rebuts 
en tant que catalans, quedarien com elements per-
torbadors. De fet, com a tals, no estan en el primer 
lloc de l’agenda institucional autonòmica catalana.

Una part de la mobilització independentista, en 
conseqüència, veu el 3 d’octubre de 2017, amb la 
gran vaga general que es va propiciar, com la via 

per conquerir nous objectius nacionals, encara que 
el preu siguin sacrificis col·lectius en forma de pèr-
dues a l’economia o disfuncions socials. D’altres, 
igualment independentistes, ho veuen com un pa-
rany, el parany que l’estat espanyol té preparat per 
fer minvar la majoria independentista. És dir, que 
amb la independència o el camí per aconseguir-
la tot vagi més malament i la gent la vegi com una 
amenaça en comptes d’una seguretat.

La narrativa que arribi a la població que viu a 
Catalunya per tant és clau per sostenir i augmen-
tar la majoria independentista actual. El relat so-
cialista espanyol sobre la divisió de la societat ca-
talana ha fracassat. Ha estat un intent inútil per 
intentar destruir la majoria independentista. El 
discurs nacionalista espanyol del PP i d’altres for-
macions també s’ha enfonsat a Catalunya. Ara rau 
en l’independentisme català saber articular la mi-
llor resposta política sense caure en provocacions 
ni estridències. Hom parla d’una campanya políti-
ca sostinguda en el temps, tot mantenint un nivell 
d’exigència permanent en la prestació i millora de 
tot tipus de serveis públics. Un esforç col·lectiu, 
constructiu i en positiu, que seria d’admirar.•

Opinió convidada

La majoria independentista
Llorenç Prats, advocat

Albert Balanzà

E l curs polític arrenca a 
Gràcia amb la Diada or-
ganitzada per les entitats 
agrupades al G6 (Cercle, 
Centre, Orfeó, Festa Major, 

Sant Medir i Lluïsos) i enguany l'ac-
te de la biblioteca Jaume Fuster i 
del monument a Pompeu Fabra pi-
votarà al voltant de la celebració 
de l'11 de Setembre arreu del món 
i com el veuen els veïns de Gràcia 
que viuen a l'estranger.

L'organització, que sempre ha 
programat l'acte central de Gràcia 
la vigilia de la Diada, enguany dis-
sabte 10 a les 18 hores, ha fet una 
crida a la producció casolana de vi-
deos aquests primers dies de mes 
amb límit d'enviament aquest ma-
teix dijous. "Demanem que facin un 
petit vídeo i ens l’enviïn, explicant 
com viuen i celebren la Diada allà 
on viuen", ha explicat el president 
del G6, Josep Antoni Torralba.

La plataforma d'entitats com-
pletarà els actes de la Diada a 
Gràcia l'endemà a les 8.30 hores 
amb l'ofrena floral al monument a 
Rafael Casanova i enguany recupe-
rarà l'aperitiu posterior de la soci-
etat civil local a Can Musons (13 h).

Parada de l'ANC a Travessera amb carrer Gran, aquest dimecres. Foto: À.G.P.

Les entitats mobilitzen 
per l'11 de Setembre els 
veïns que celebren la 
Diada arreu del món 
Junts inicia el relleu a l'executiva de Núria Balada per Carme 
Lleó i la CUP activa el procés per designar els candidats del 28-M

En paral·lel, l'assemblea local de 
l'ANC ha convocat la columna local 
per adherir-se a la marxa de torxes 
que el mateix 10 de setembre ar-
ribarà des de diversos punts de la 
ciutat al Fossar de les Moreres. La 
columna de Gràcia sortirà desde 
Bailèn amb Travessera de Gràcia 
a les 19 hores.

Per la seva banda, les assem-
blees locals de partit ja estan vi-
vint aquest inici de curs amb els 
processos interns per designar els 
candidats locals a les eleccions del 
28 de maig. Qui més feina ha fet ha 
estat la CUP, que ha designat Clara 
Camps com a aspirant entre els 
15 noms que es convertiran en els 
10 candidats a ocupar els primers 
llocs de la llista; el 18 de setembre 
es farà l'assemblea que ho decidirà. 
Junts, al seu torn, renovarà l'execu-
tiva amb el relleu de Núria Balada 
per l'actual portaveu del grup mu-
nicipal, Carme Lleó, que incorpo-
ra a l'executiva els altres dos con-
sellers locals, Jordi Folch i Berta 
Carnicer. La formació també està 
vivint unes primàries a la federació 
de BCN amb presència gracienca en 
una de les candidatures, la de Joan 
Rodríguez, amb Lali Biosca o Òscar 
Martínez, històric cap de comuni-
cació a l'Ajuntament.•

Primer ple, el 5 d'octubre. L'activitat 
política al Districte s'activarà 
aquest setembre amb el consell de 
barri de Camp d'en Grassot el dia 
28 a la Sedeta, però el primer ple 
del curs, animat ja per l'ambient 
preelectoral que culminarà al maig, 
no es farà fins al 5 d'octubre. 
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Breus

La biblioteca Vila 
de Gràcia tanca 
tres setmanes 
per reformes
La biblioteca Vila de 
Gràcia afrontarà després 
de la Diada les obres 
de reforma pendents 
i per un període de 
tres setmanes fins al 
2 d’octubre. En un 
comunicat, el Districte 
ha explicat que s'hi ha 
de fer la substitució de 
paviment, marcs de les 
portes i revestiments de 
fusta dels sofàs, pintura 
de la planta baixa i de 
les portes dels lavabos, 
a banda de la millora 
en la climatització de 
l’equipament i l'ampliació 
del sistema de megafonia.

Societat
El Rebost Solidari no té 
continuïtat garantida 
si Serveis Socials no hi 
aboca el 50% dels diners
L'Ajuntament planteja com a única solució una redefinició a la 
baixa de l'oferta i ja reubica els afectats perquè l'entitat es nega 
a ser una simple repartidora de lots del Banc dels Aliments

Albert Balanzà

El somni de mitja dotzena de 
veïns que cap al 2016 van 
voler donar realitat social 
a peu de barri als seus pen-
saments sobiranistes cons-

tituint una entitat de redistribució 
d'aliments no té el futur immedi-
at gens garantit i s'aboca al tan-
cament. Dos anys i mig després 
de l'estrena aquell gener de 2020, 
quan van començar atenent 367 
persones i amb l'esclat de la pan-
dèmia en van arribar a atendre 
4.000, el Rebost Solidari del carrer 
Reig i Bonet ha hagut d'endarrerir 
la reentrada de setembre al 6 d'oc-
tubre i ara mateix les previsions 
pressupostàries porten a afirmar a 
Montserrat Higueras, la presiden-
ta de Gràcia Participa, l'entitat que 
gestiona el Rebost, que "arribarem 
a desembre/gener a tot estirar".

No hi hagut en aquests dos anys 
i mig de trajectòria del Rebost 
Solidari ni un moment d'alleuja-
ment en les finances per una di-
nàmica que volia anar més enllà 
de ser repartidora de lots de Banc 
dels Aliments, la feina que tradici-
onalment fan les parròquies i es-
pais afins. El Rebost anava més en-
llà i comprava amb les donacions 
aquells productes que també for-
men part de les necessitats de la po-
bresa: peix, carn, bolquers, produc-
tes de neteja i d'higiene personal... 

Les prestatgeries de l'espai de 
Reig i Bonet 12A han patit però 
no han estat mai buides, encara 
que els seus promotors hagin ha-
gut d'aportar crèdit personal o els 
210 voluntaris que fan funcionar el 
Rebost hi hagin apostat temps i sa-
lut. Alguna alegria econòmica hi ha 
hagut, com quan l'entitat alemanya 
Agermanament BCN Colònia va do-
nar 15.000 euros que estaven inici-
alment dedicats a una actuació dels 
Castellers de la Vila de Gràcia que 
es va suspendre per la pandèmia.

El moll de l'os sempre ha estat, 
en tot cas, el suport de l'adminis-
tració municipal. "A més demanda, 
hem tingut més aliments de base, 
però els ingressos en subvencions 

Incertesa pel futur del nou local 
de l'entitat a Pau Alsina. En els 
múltiples episodis de negociació 
encallada entre Ajuntament i 
Rebost, l'anunci de trasllat al nou 
local de Pau Alsina 115 el passat 
febrer es va viure amb alegria 
-alhora que s'oferia el local actual 
de l'entitat als esplais Espurna i 
Matinada, un altre front obert. 
"Gràcies pel local, però si no arriben 
diners, no servirà de res", diuen.

no han anat més enllà del 20% i 
haurien de ser almenys d'un 50%", 
planteja Higueras. En un moment 
d'augment de preus del transport 
i de subministraments fixos, ja no 
és suficient ni els cobraments dels 
ajuts pendents (20.000 euros de 
l'IMSS i 3.000 del Districte). "Tenim 
1.800 euros al compte corrent i, 
quan cobrem els ajuts pendents, 
ens quedaran set o vuit mil euros 
nets després d'eixugar els deutes 
per comprar; és inviable", conclou.

Des de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials, aquest dijous s'ha 
proposat a l'entitat una "redefini-
ció" de l'oferta amb el suport d'un 
equip tècnic "per fer el Rebost 
Solidari "més sostenible" i els res-
ponsables -a la reunió hi han anat 
sis tècnics municipals- han des-
cartat un increment de la dotació 
pressupostària. L'únic marge, i on 
el Rebost hi veu una possibilitat mí-
nima, és en la despesa estructural. 
Mentrestant, l'Ajuntament ja ha co-
mençat a reubicar els afectats com 
a "màxima prioritat", un cop cons-
tatat el desacord.•

"No canviarem el 
projecte: volem 
seguir tenint 
producte divers, 
peix, bolquers"

Usuaris del Rebost Solidari, entre prestatges i neveres. Foto: Laura Rodríguez Blanco
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Cintra, una escola concertada 
d'ESO del carrer Riereta, s'integra 
al Sant Josep després d'uns anys 
en mòduls prefabricats i havent-se 
d'adaptar al decret d'escola inclu-
siva que requereix més recursos i 
formació per atendre la diversitat. 

La solució d'absorció, segons el 
director del Sant Josep, Gregori 
Ponce, és "una gran oportunitat" 
per a l'escola del Raval que "tam-
bé beneficiarà" l'escola de Gràcia 
amb l'arribada de l'equip educatiu 
de Cintra, fet que suposa doblar la 
plantilla de secundària, a més dels 
33 alumnes del Cintra que se su-
maran als 335 del Sant Josep. Ara, 

L'escola Sant Josep absorbeix Cintra del Raval
L'oferta de secundària al centre doblarà la plantilla de professorat i l'alumnat de l'equipament creixerà un 10%

A.B.

L'escola Sant Josep del car-
rer Montseny, amb 143 anys 
d'història al darrere, sem-
pre s'ha caracteritzat per 
acollir tota mena de projec-

tes culturals o socials als seus es-
pais (Club Helena, Casal Corpus, 
YMCA) i no ha amagat la voluntat 
d'aixoplugar altra oferta educativa 
(l'intent de L'Univers o més recent-
ment un any el Vida Montserrat). 
Res tan rellevant, però, com en 
aquest inici de curs: l'absorció de 
l'escola Cintra del Raval.

per exemple, el Sant Josep tenia 
dues línies d'ESO però només una 
en funcionament.

L'aterratge del professorat i 
alumnat de Cintra ha anat pre-
cedit d'un procés "porta a porta", 
segons Ponce, per convèncer del 
trasllat als nois i noies mentre els 
equips educatius ja treballen des 
del juny en el mateix projecte. Pel 
que fa a les necessitats de refor-
ma, fruit del creixement a l'equi-
pament del carrer Montseny, no-
més s'ha hagut de traslladar una 
aula de tecnologia, redistribuir 
l'espai per a aules de secundària 
i optimitzar l'ús de la capella.•

Societat
Breus

L'espai del Cara 
B reobre com 
a acadèmia de 
body painting

El local del bar Cara B, 
emblemàtic espai de la 
nit de Gràcia a Torrent 
de les Flors 36, ha mutat 
en una acadèmia de body 
painting i maquillatge 
professional. La sala, 
tancada el novembre 
de 2018 per problemes 
d'insonorització, ja no 
havia tornat a reobrir 
i des de l'1 de juliol 
acull l'acadèmia de Leo 
Altamirano, que de fet 
ja funcionava al mateix 
carrer en el número 24 en 
els últims anys.

El Vallès, a la 12a 
Mostra de Cinema 
Etnogràfic de 
la Violeta
El programa de la 12a 
Mostra de Cinema 
Etnogràfic a Gràcia, 
organitzada pel Taller 
d'Història i la Violeta els 
dies 13, 20 i 27 de setembre, 
inclou la projecció de 
set pel·lícules extretes de 
l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Immaterial del 
Vallès (IPCIV). Aquests fils 
representaran situacions 
quotidianes i festivitats 
amb l'objectiu de difondre 
el patrimoni cultural 
del Vallès Occidental i 
Oriental.

L'avinguda Vallcarca reduirà la 
calçada de baixada per encabir de 
pujada el carril bici reivindicat 
per una part dels veïns
El projecte municipal, que està previst d'executar-se entre novembre i febrer, suposarà 
l'eliminació dels aparcaments d'àrea verda i de moto que hi ha a la banda Llobregat

A. B.

V allcarca rebrà el Nadal 
de 2022 amb obres a 
l'avinguda principal du-
rant uns tres mesos (no-
vembre-febrer) per la 

construcció del carril bici que ara 
s'atura a l'encreuament d'Esteve 
Terrades i avinguda Vallcarca i que 
connectarà amb la plaça Lesseps, 
i que havia estat una reivindicació 
insistent en els últims anys d'una 
part dels veïns. 

La solució, segons l'aprova-
ció inicial feta pública aquest es-
tiu, passa per reduir a l'avingu-
da Vallcarca un carril de baixada 
a la banda Besòs i ubicar el carril 
bici a tocar de façana de la banda 

La memòria diu que 
hi ha una "demanda 
històrica" sense 
posar esment a la 
polèmica del 2018

Daus de formigó protegiran l'àrea 
de jocs infantils del carrer Sant 
Cugat. Després que s'haguessin 
d'aturar les obres el desembre de 2021 
per l'estabilitat de risc dels murs del 
cul de sac, el nou projecte preveu uns 
mòduls amb marcs de fusta i malla 
d'acer que tindran com a fonament 
daus de formigó armat en un mur 
en tot cas continu i no escalable. 
L'estructura, segons diu la memòria, 
ha de suportar un impacte de 200 kg.

Llobregat. L'estudi d'alternatives 
sobre el carril bici s'ha inclinat fi-
nalment per un sentit de pujada 
segregat únic i un sentit de bai-
xada inclòs en el carril compartit 
amb la resta de vehicles.

L'efecte col·lateral immediat 
d'aquesta nova disposició supo-
sa retallar la illeta que distribu-
eix el trànsit a l'alçada del carrer 

Ballester i moure els carrils de pu-
jada cap al centre de la calçada. 

L'argument del projecte sobre 
el redisseny és el següent: "Com 
que reduir un carril de circula-
ció en sentit pujada no es conside-
ra una opció vàlida ja que es pro-
duiria una congestió en el trànsit 
que afectaria els temps del servei 
de l'autobús, la proposta planteja 
reduir a un sol carril en sentit de 
baixada atès que existeix una al-
ternativa a República Argentina".

La memòria del projecte justifi-
ca l'obra també en termes de "de-
manda històrica" i no esmenta en 
tot cas la certa polèmica -fins i tot 
política- que hi va haver amb l'ac-
tivació del carril bici a la part su-
perior de l'avinguda a principis de 
2018. Com aleshores, el nou pro-
jecte implicarà una reubicació de 

serveis i l'eliminació de la majoria 
de places d'aparcament que en-
cara hi ha sobretot en els trams 
Agramunt-Gomis banda Llobregat: 
totes les d'àrea verda (17) i quasi 
totes les de moto (28 de 32). Millor 
sort tindran les places de càrrega 
i descàrrega (se'n conserven 50 de 
77) i les de bici (aguanten 9 de 14). 
Les parades de bus i els conteni-
dors no es mouran de lloc.

Altres elements que subratlla 
el projecte, justament com a con-
seqüència de l'opció del retoc de 
carrils, és la conservació de les vo-
reres actuals i dels 56 arbres exis-
tents. En aquest sentit, el projecte 
esmenta que la banda Llobregat 
està afectada pel Pla General però 
que "s'està treballant en una solu-
ció de consens" amb la previsió del 
dipòsit d'aigües pluvials.•

À.G.P.

L'avinguda Vallcarca, on connecta amb Ballester i Bolívar. Foto: À.G.P.

Sortida de l'escola Sant Josep aquest dijous al carrer Montseny. Foto: A.G.P.
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Cécile de Visscher 
(Nexe): "Fa anys que 
volem ampliar el centre 
d'educació especial"
La fundació d'atenció a infants amb pluridiscapacitat es reforça 
ara amb la primera convocatòria d'unes beques de recerca

nint un paper important", expli-
cava Gabarró Roig fa uns mesos. 
"Els veïns ens han agraït el nou 
tipus de negoci en aquest carrer", 
afegeix Zamorano.

El local de Gràcia de Ceràmica 
Roig, llogat ara fa 20 anys per fer-
lo servir de taller i posteriorment 

A.B.

C eràmica Roig, l'històric 
taller del Poble Espanyol 
establert des del 1929 i 
que en plena pandèmia 
va anunciar el seu tras-

llat a Gràcia, acaba d'obrir portes 
al local que ha adequat en els úl-
tims mesos a Francisco Giner 37. 
Amb horari comercial de dime-
cres a diumenge, l'espai impul-
sat per la tercera generació del 
negoci amb Xavier Gabarró Roig 
i Montserrat Zamorano ha aixecat 
puntualment la persiana respecte 
de l'última previsió apuntada el 
gener passati està en marxa des 
del 19 d'agost.

No hi ha un canvi de negoci, 
però sí alguna especifitat en re-
lació amb el canvi d'emplaça-
ment: "A Gràcia hi farem lluir 
elements menys turístics, i en 
tot cas els números o altres pe-
ces de ceràmica hi segueixen te-

adquirit, ha tingut diferents eta-
pes, també com a magatzem, però 
encara mai no s'havia previst com 
a botiga. Ceràmica Roig no ater-
ra a Gràcia com un cos estrany: la 
tercera generació hi té arrels i el 
fundador, Josep Roig, té a Gràcia 
obres com la Font del Carbó.•

Ceràmica 
Roig, l'històric 
taller del Poble 
Espanyol, ja ha 
obert a Gràcia
Dos anys després de tancar al recinte de 
Montjuïc i anunciar el trasllat, la iniciativa 
s'activa al local de Francisco Giner 37

A.B.

Mahila, la imatge d'una dona de classe baixa a l'Ín-
dia, és la guanyadora del Gràcia Solidària 2022, 
el concurs de fotografia impulsat per la platafor-

ma d'ONG locals que arriba enguany a la desena edi-
ció i que aquest dijous va lliurar els premis a la seu del 
Districte. La foto elegida, feta per la col·laboradora de 
SOS3 Guada Illana, porta adjunta una descripció en què 
l'autora explica que la protagonista és una dona expul-
sada de la seva família per un nou matrimoni del seu 
marit. "Ella es una dona a qui li han arrabassat els fills, 
ella és una dona que fa anys que viu al carrer, més dels 
que pot recordar. Ella és una dona que per evadir-se del 
seu món diari utilitza les drogues. Va perdre tot el que 
tenia. Mahila avui ni els records pot recuperar. Mahila 
és, però no hi és", diu. L'exposició dels premiats i resta 
de participants es pot veure fins al 19 de setembre.

'Mahila', la imatge 
d'una dona de classe 
baixa a l'Índia, premi 
Gràcia Solidària 2022
La mostra de fotografia, que suma 
deu edicions, fins al 19 de setembre

Cedida: Guada Illana

El Grup Barnils celebra 
20 anys de periodisme 
compromès al CAT

El Grup de Periodistes Ramon Barnils, amb seu 
al carrer de la Perla, ha triat el CAT el pròxim 
dijous 15 com a espai de celebració dels seus 20 

anys, "dues dècades defensant la feina i la professió", 
segons apunten en un comunicat. L'acte estarà ame-
nitzat pels músics Carles Belda i Joan Garriga.•

À. Gutiérrez Pascual

F a més de quaranta anys que 
Nexe Fundació es dedica a 
l'atenció a infants i joves 
amb pluridiscapacitat i el 
suport a les seves famílies. 

Des del centre d'educació especial 
del carrer Escorial 169 i el d'aten-
ció especialitzada de Travessera de 
Dalt 102, la presidenta i cofunda-
dora de l'entitat, Cécile de Visscher 
(Lovaina, 1951), lamenta la insufi-
ciència d'aquests espais per con-
tinuar a Gràcia. Aquesta tasca so-
cial es reforça ara amb la primera 
convocatòria d'unes beques de re-
cerca que es tanca el 30 de setem-
bre. Amb la Fundació Blanquerna 
i l'Institut Borja de Bioètica, Nexe 
Fundació pretén generar coneixe-
ment sobre pràctiques que contri-

Cécile de Visscher, al centre de Nexe de Travessera de Dalt 102. Foto: À.G.P.

bueixin a millorar la qualitat de 
vida dels infants amb pluridisca-
pacitat i a l'exercici dels seus drets. 

Com van ser els inicis de l'entitat? 
Vam tenir la preocupació que hi 
havia nens que entraven a l'esco-
la molt tard, als sis anys. Hi havia 
un tipus de nens que estaven ex-
closos de l'escola inclusiva. I vam 
començar com un centre d'atenció 
precoç amb una modalitat de grup 
per a nens molt afectats i una altra 
d'ambulatòria amb tractament.

Una de les conviccions de Nexe és 
la igualtat de drets dels infants.
Actuem sempre amb uns principis 
fundadors que segueixen vigents. 
Tota persona neix amb capacitats; 
els pares tenen dret a una vida si-
milar a la d'altres famílies; tothom 
té dret a l'educació, adaptada a les 

capacitats de cadascú; i considerar 
els pares com a partners.

Quin vincle heu creat amb Gràcia? 
Estem molt arrelats,  aquí. 
Participem en activitats conjuntes 
tot l'any. Col·laborem amb l'esco-
la Teixidores, la biblioteca Jaume 
Fuster, el CAP Larrard i l'Hospital 
de l’Esperança.
 
Un cop transformat el local de 
Travessera de Dalt, teniu opcions 
d'augmentar els espais? 
Ens agradaria molt quedar-nos a 
Gràcia, però fa anys que busquem 
un local més gran i trobem mol-
tes dificultats. Necessitem am-
pliar l'escola d'educació especial. 
Després de la pandèmia hi ha per-
sonal que ha continuat fent tele-
treball perquè no tenim espai.

Com és l'atenció als infants?
És un acompanyament que inclou 
la família, no solament els pares, 
sinó també germans i avis. El nos-
tre paper és afavorir aquest desen-
volupament global de l'infant, però 
donant resposta a cada necessitat.

Quin suport tenen les famílies? 
Reben sentir, veure i viure que 
a casa tens un nen, un fill, i ja 
no és un conjunt de símptomes. 
Ressaltem les coses positives de 
tots els nens. Un somriure, una 
mirada o un petit gest amb la mà. 
També és important trobar-se amb 
altres famílies que viuen el mateix 
i no sentir-te sol. Comprovar que 
hi ha famílies que han passat per 
això ajuda molt.•

Montserrat Zamorano, al nou local de Francisco Giner 37. Foto: À.G.P.
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Festa Major 2022, el retorn 
La Festa Major de Gràcia 2022 ha recuperat l'esperit, el format i la normalitat que es van perdre a les 
dues passades edicions a causa de la pandèmia. El retorn de la festa ha significat també el retorn dels 
carrers guarnits amb tot el seu esplendor i l'inevitable crida de visitants; 2.500.000 segons la xifra oficial 
de la Fundació. Ningú s'ho volia perdre. Verdi, amb un espectacular guarnit inspirat en el Quixot, ha 
tornat a conquerir el primer premi en el concurs de guarnits, seguit de Tordera, amb el seu Passeig per 
la Xina, i de Progrés, amb un parc d'atraccions propi. Més enllà del top 3, els 23 carrers han lluït com 
mai i la música ha sonat arreu en una edició que ha buscat equilibris, convivència, festa i inclusió.
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1. 'Quixot', el guarnit de Verdi, inspirat en la cèlebre novel·la de Cervantes. 2. Detall del sostre de Tordera, Passeig per la Xina, segon premiat. 3. Un dels elements centrals del decorat ProgresPark, tercer premi. 4. Carla 
Carbonell, pregonera de la festa. 5. Els veïns i veïnes de Verdi recollint el primer premi d'honor del concurs de guarnits. 6. Joan Blanques de Baix, premiats amb el guardó 'Dolça Festa'. 7. Alex Salmond, ex Primer Ministre 
d'Escòcia (2007-2014). 8. Presentació del Lleó a la plaça de la Vila. 9 i 10. Espectacle 'Somnis d'Aute', l'homenatge de plaça Rovira al cantautor amb arrels al carrer Massens. 11. El sostre de Plaça de la Vila de la seva 
proposta 'CAmP per avall'. 12. Guarnit dedicat al cinema al carrer Mozart. 13. La Caputxella Vermella, protagonista del guarnit fet pel carrer Fraternitat de Baix. 14. Ales de llibertat, la proposta del carrer Ciudad Real
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L'Europa arrenca la 
temporada amb gespa 
nova i la represa del 
procés de censura
El primer equip femení debuta a Segona Federació amb 
baixes en posicions clau i el masculí inicia la lliga als Canyars

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb la gespa artificial al Nou 
Sardenya acabada d'instal-
lar aquest dilluns, els pri-

mers equips de l'Europa es pre-
paren per iniciar la competició 
lliguera aquest cap de setmana. El 
femení estrenarà el terreny de joc 
dissabte 10 (11.30h) per al debut a 
Segona Federació, la tercera cate-
goria del futbol estatal, davant el 
Parquesol de Valladolid. I dime-
cres 14 (19.15h) tornarà al Nou 
Sardenya per disputar la primera 
eliminatòria de la Copa de la Reina 
contra un rival conegut per les es-
capulades: el Saragossa Femení. 

El conjunt que entrena Joan 
Bacardit arriba a aquest primer 
partit mermat per tres baixes, fet 
que ha obligat el tècnic a reestruc-
turar posicions. No podrà comp-
tar amb Núria a la porteria, Abad 
a la  davantera, ni amb Peque al 
mig del camp. L'equip afronta 
amb "molt de respecte" la com-
petició, explica Bacardit, consci-
ent que l'exigència de la categoria 
serà màxima. "Estem per que-
dar-nos. L'Europa ha d'estar allà 
molt temps", planteja el tècnic es-
capulat. "Hi haurà dies que anirà 
de cara i d'altres que no. Si tots re-
mem en la mateixa direcció, acon-
seguirem l'objectiu", afegeix.

De cara al partit de Copa de di-
mecres, Bacardit fa una crida a 
l'afició. "Volem que el camp faci 

goig. Passi el que passi", afirma 
l'entrenador europeista. 

De la seva banda, el primer 
equip masculí visitarà diumenge 
11 (18.30h) el Castelldefels al pri-
mer partit de lliga a Tercera. El 
conjunt europeista s'ha preparat 
amb l'ambició de tornar a Segona. 
"L'equip ha treballat bé, amb una 
idea clara de joc", afirma l'entrena-
dor, Ignasi Senabre, que admet que 
el grup 5 d'aquesta temporada serà 
molt competitiu, amb rivals que 
també eren a Segona Federació, 
com Badalona i Cerdanyola, i d'al-
tres que també busquen les prime-
res posicions, com Girona B o Sant 
Andreu. Senabre destaca "l'exigèn-
cia i les ganes de competir després 
de tants anys" dels components 
més veterans de la plantilla. Del 
partit de diumenge als Canyars, 
encara sense el migcampista Javi 
Prats,  el tècnic escapulat assenya-
la el potencial de jugadors locals 
com Javier Eslava, Kevin Díaz o 
Gerard Pedrol. 

Primers entrenaments amb la 
gespa acabada de posar. Els opera-
ris de les obres de substitució de la 
gespa artificial del Nou Sardenya, 
que van començar el 25 de juliol 
passat, han enllestit aquest dilluns 
al migdia els treballs. Sense espe-
ra i amb algunes màquines enca-
ra als extrems del camp, a la tarda 
han començat els entrenaments. 
Les obres han tingut un pressu-
post de 375.328,80 euros.•

Entrenaments a la nova gespa artifical de Nou Sardenya. Foto: Albert Benet

La moció de censura, pendent 
de validació. Un cop constituïda 
la mesa del vot de censura contra 
la directiva de l'Europa, dimarts 
13 està previst que aquest òrgan 
es pronunciï sobre l'admissió de 
la iniciativa. La mesa validarà les 
firmes de suport i establirà el cens 
definitiu per a la votació. A més, 
la junta pot presentar al·legacions 
fins aquest divendres 9, un fet 
que pot allargar el procés.

Breus

El CEG assegura 
els 3.000 inscrits 
per a la Matagalls 
Montserrat

Amb la xifra de les 3.000 
inscripcions assegurada, 
el Club Excursionista de 
Gràcia reparteix aquesta 
setmana els dorsals i 
els xips als marxadors 
participants a la Matagalls 
Montserrat del Centenari 
de l'entitat, que es 
disputarà els propers 17 
i 18 de setembre. Per als 
inscrits que no poden 
anar al dia assignat, tenen 
l'opció de dimecres 14 i 
dijous 15. El CEG perfila 
el programa del Festival 
de Muntanya Amunt (de 
l'11 al 19/11 al CAT), amb 
ponents com l'espeleòleg 
Sergio García-Dils i 
l'alpinista Sílvia Vidal.

El Club Ciclista 
Gràcia agafa nou 
impuls amb la seu 
al carrer Berga
Dos mesos després de 
deixar el local social del 
carrer Sant Pere Màrtir 
16 i traslladar-se a l'espai 
de Berga 23, el Club 
Ciclista Gràcia estrenarà 
oficialment nova seu amb 
una inauguració el proper 
16 de setembre (19h). 
L'entitat fundada el 1929 
agafa així nou impuls i 
té programades sortides 
fins al mes d'octubre, amb 
itineraris especials com 
la ruta Berguedà (24/09)
o la de Tossa de Mar i les 
Gavarres (15/10).

Cedida: CEG

El pavelló Comellas 
acull el Torneig 
Vila de Gràcia 
de tennis taula
Equips del Club Ariel, el 
Centre, el Cercle TT i l'ETT 
Lluïsos participaran el 
proper 17 de setembre a 
l'edició 2022 del Torneig 
Vila de Gràcia de tennis 
taula. El pavelló Comellas 
acollirà els partits d'una 
competició (de 9h a 15h) 
que precedeix l'inici de la 
lliga a Primera i Segona 
estatals, amb l'arrencada 
el 24 de setembre.

Els triples arriben 
al Vila de Gràcia
El torneig de la Plataforma 
Bàsquet Gràcia manté el format 
amb 14 partits i quatre pistes

À. Gutiérrez Pascual

Amb les energies reivin-
dicatives renovades, 
la Plataforma Bàsquet 
Gràcia organitza des de 
dijous 15 i fins diumen-

ge 18 una nova edició del Torneig 
Vila de Gràcia. Un concurs de tri-
ples en categories masculina i fe-

menina és la principal novetat del 
campionat en què participaran 
els principals equips de CB Coll, 
Vedruna, CB Pedagogium, Lluïsos 
i UE Claret, integrants de la plata-
forma, a més dels conjunts sèniors 
del SaFa Cla ror. El format amb 14 
partits i quatre espais (poliespor-
tiu de la Creueta del Coll, pista de 
Lluïsos i pavellons de Penitents i 
Josep Comellas) es manté.•

Els 14 duels del torneig
Dijous 15
20.00 h. Creueta Coll. Coll-
Vedruna B (Grup 2 Femení)

Divendres 16
20.30 h. Creueta Coll. Coll-
Pedagogium (G2F). Comellas. 
Pedagogium-Coll (Grup 2 
Masculí)

Dissabte 17
10.00 h. Lluïsos. Vedruna 
B-Pedagogium (G2F)
11.00 h. Penitents. SaFa Claror 
A-Claret A (Grup 1 Masculí)
12.30 h. Penitents. Lluïsos 
A-Vedruna A (G1M)
16.00 h. Lluïsos. Pedagogium-
Lluïsos C (G2M)

16.30 h. Comellas. SaFa Claror 
A-Claret A (Grup 1 Femení)
18.15 h. Comellas. SaFa Claror 
A-Vedruna A (G1F)

Diumenge 18
11.00 h. Comellas. Claret 
A-Pedagogium (G1F, 3r i 4t)
12.30 h. Comellas. Perdedor 
1-Perdedor 2. Lluïsos. Coll-
Lluïsos C (G2M)
16.45 h. Comellas. Guanyador 
1-Guanyador 2 (G1M, Final)
17.30 h. Comellas. Concurs de 
triples
18.45 h. Comellas. Guanyador 
1-Guanyador 2 (G1F, Final)
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Cartes al director

Calor i soroll
No sabem si aquesta onada de calor que 
hem experimentat aquest juliol serà una 
excepció o la norma habitual en els nostres 
estius a partir d’ara. Els efectes del canvi 
climàtic són evidents i així ho hem pogut 
experimentar aquests dies. Molts de nosal-
tres no tenim les cases aïllades ni tampoc 
preparades per fer front a temperatures 
extremes, pel que no ens queda altre remei 
que obrir totes les fi nestres de casa per po-
der captar el mínim corrent d’aire, per pe-
tit que sigui. Pels que, com jo, vivim a prop 
del solar de l’antic Hospital Quirón, on 
s’han posat en marxa les obres de la cons-
trucció del nou edifi ci, obrir les fi nestres 
ens suposa aguantar des de ben d’hora al 
matí el soroll de tot tipus d’equipaments, 
des de la taladradora que es pot estar ho-
res taladrant sense picar, fi ns a la grua que 
pita incansablement quan es mou, entre 
d’altres sorolls generat per la maquinà-
ria de l’obra. De veritat que arriba a ser in-
suportable estar-se a casa i aguantar tots 
aquests molestos decibels durant tantes i 
tantes hores. En el meu cas, que tinc opció 
a teletreballar, resulta impossible concen-
trar-se o fer reunions telemàtiques tenint 
les fi nestres obertes. Si les tanquem, cor-
rem el perill de directament tenir un cop 
de calor, ja que aquests dies l’ambient era 
insuportable. I pels que tenen aire acondi-
cionat, no vull ni pensar la factura que re-
bran aquest mes, per no parlar del que re-
presenta a nivell de sostenibilitat el fet de 
tenir tantes màquines endollades.

Entenc que les obres s’han d’executar, 
que requereixen d’uns moviments de ter-
res i tot s’ha de fer amb la seguretat reque-
rida, però algú de l’ajuntament podria ve-
nir a medir els decibels que els veïns hem 
d’aguntar durant dies, setmanes, mesos 
i segurament anys? Potser a partir de lla-
vors algú podria plantejar alguna mesura 
de concil·liació. Amb sort, podrem descan-
sar a la nit, sempre i quan no passin brètols 
cridant, quan no sigui dijous i el club de 
tennis proper es dediqui a fer concerts amb 
la música a tot drap, i quan no passi el ca-
mió que recull els trastos I els seus operaris 
es dediquin a tirar-los com si fos una com-
petició de veure qui la lia més grossa.
C. Sánchez 

Opinió

L'especial Festa Major d'aquest setmanari, el número que més 
il·lusió genera a la redacció i entre els lectors, és una feinada 
que mai està exempta d'alguna ensopegada, però la d'enguany 
va sortir fi ns i tot a La Vanguardia per efecte del copy & paste. 

Fent cas del programa ofi cial, l'apartat de les novetats de l'especial remar-
cava l'actuació de Doctor Prats com a una de les estrelles musicals i fi ns i 
tot la gent jove de la redacció, els becaris d'estiu, van saltar d'alegria. Amb 
la festa engegada, la Fundació va demanar que féssim una rectifi cació en 
web perquè ja tothom donava per fet el bolo dels Prats. Fet l'aclariment 
i demanades les disculpes, les xarxes del grup van ajudar a aclarir l'error 
de l'organització. En el seu lloc, de fet, hi havia d'actuar un Senyor Prats & 
Friends... que no es va presentar per un problema de salut.

El
depen-

dent

Editorial

Adéu al Rebost?

En el context de continuïtat de crisis econòmiques, sanitàries i so-
cials que hem anat encadenant en els últims 15 anys -aviat és dit, 
Gràcia es va despertar tard a l'hora de promoure un pla de xoc con-

tra la pobresa, probablement perquè els seus dirigents polítics i la rega-
lada i majoritàriament benestant societat civil no havien pensat gaire 
que a Gràcia hi hagués gana (com precisament aquest setmanari posava 
en portada en un llunyà número 2). Les entitats de solidaritat van ser 
les primeres a reivindicar un espai al carrer Quevedo i fi ns i tot el movi-
ment okupa es rearticulava impulsant recollides de roba. No és estrany, 
doncs, que sota l’impuls de l’ANC nasqués Gràcia Participa, inicialment 
amb el suport també d'associacions com l’Associació Veïnal de Gràcia, 
els Castellers, La Torna, Lluïsos i l’Orfeó, i el Jardí del Silenci va acollir 
una primera recollida d'aliments. Era l'any 2016.

Després de molts estires i arronses entre l'entitat i el Districte a la 
recerca d'un local -primer es va proposar el barri del Coll i fi nalment 
es va trobar l'actual de Reig i Bonet-, el 7 de gener de 2020 es va inau-
gurar el Rebost Solidari, que només en un any va multiplicar per deu 
els usuaris atesos (la pandèmia apretava i més d'un d'aquells veïns he-
donistes va haver d'empassar-se l'orgull i anar a fer cua davant la ne-
cessitat de menjar. Ja no ho recordem gaire, però va ser duríssim.

El Rebost Solidari continua sent necessari, però no ha tingut ni des-
cans ni pau en aquests dos anys i mig de trajectòria: primer han estat 
les difi cultats de constatar la realitat de la pobresa creixent i haver-la 
d'atendre -fi ns i tot donant suport a altres punts de la ciutat amb vo-
luntaris menys joves, després han estat els constants endarreriments 
de l'administració municipal a l'hora de satisfer els compromisos ad-
quirits en matèria de subvencions i ara és un ultimàtum amb amena-
ça de tancament el que no rep resposta. Redefi nició, única opció.

El Rebost no obrirà aquest setembre, com si les 630 unitats famili-
ars (1.511 persones) que hi van a buscar menjar cada 15 dies visques-
sin de l'aire. Volem pensar que hi haurà un acord a l'últim minut i que 
ningú mirarà afi nitats polítiques.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Rosa Maria Arquimbau

Injustament oblidada, 
va ser una de les 
escriptores més 
importants dels anys 30

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Rosa Maria Arquimbau (1909-1992), 
escriptora, periodista, feminista i 
sufragista catalana. Filla d’una fa-

mília obrera, va viure a Gràcia durant 
la seva joventut, al carrer Salmeron 70 
(avui Gran de Gràcia), fi ns que s’exi-
lia després de la guerra. El 18 d’agost 
se li va fer homenatge tot col·locant-hi 
una placa de memòria al seu domici-
li gracienc. Arquimbau va ser pionera 
en la lluita per les llibertats de les do-
nes. Activista pel vot femení i escrip-
tora innovadora. Com a periodista va 

col·laborar en gairebé tots els diaris i 
setmanaris d’esquerres entre els anys 
1924-1936, com ara La Dona Catalana o 
La Humanitat. Al setmanari La Rambla 
amb la columna periodística Film & 
Soda on comentava els canvis que prota-
gonitzaven les dones. Va ser una de les 
escriptores més importants dels anys 
30, que ha estat injustament oblidada. 
Autora de la novel·la Quaranta anys per-
duts (1971), crònica des de la proclama-
ció de la República fi ns als anys seixanta, 
passant per l’exili i l’estraperlo, i de l’as-
saig Prostitució. Des l’allò de la poma fi ns 
als nostres dies. El 2015 surt la biogra-
fi a L’enigma Arquimbau. Sexe, feminisme 
i literatura a l’era del fl irt, de l’escriptor 
Julià Guillamon. A Gràcia portem amb 
orgull treballar en la recuperació de la 
memòria de les dones.•
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Opinió convidada
Frederic Perers, dissenyador i artista visual

Mercat nou, nom nou

D ’ençà que el Mercat de l’Abaceria va en-
gegar estada al passeig de Sant Joan s’ha 
encès un fort debat sobre la configuració 
que ha de tenir el nou equipament. Com 
que a Gràcia hi predominen les places du-

res, molts veïns demanen de reduir la superfície del 
mercat i dotar d’espai arbrat aquest punt del barri. 
Fins i tot n’hi ha que, directament, reconvertirien 
tota l’illa en una plaça verda.

És obvi que el mercat no desapareixerà, però 
l’enderrocament total de l’antic edifici i el retorn a 
una mena de nou quilòmetre zero on es pot parlar 
de tot, possibilita l’obertura d’un altre debat: el del 
nom de l’equipament. Ara és un bon moment per a 
parlar d’una anomalia lingüística fossilitzada al cor 
de Gràcia.

Atarazanas. Palacio de los Deportes. Mercado 
Abacería Central. Plaza Real. Així era la Barcelona de 
començament dels setanta pel que fa a noms d’instal-
lacions municipals i nomenclatura viària. L’any 1979, 
quatre anys després de la mort del dictador, s’apro-
vava l’Estatut de Sau i el català tornava a ser oficial. 
S’acabaven quatre dècades de prohibició de la llengua 
en àmbits com l’administració, l’escola o la retolació 
de l’espai públic. L’ajuntament va tirar endavant el 
Nomenclàtor 1980 de les Vies Públiques de Barcelona 

i els carrers -i tots els equipaments de la ciutat- van 
tornar a denominar-se en la llengua pròpia del país. 
Tornàvem a tenir drassanes i veiem escrit Palau dels 
Esports a les entrades dels concerts.

Què va passar amb el nom del nostre mercat? Com 
deportes, atarazanas o real, abacería és una paraula 
castellana que, tanmateix, cap ajuntament no ha vol-
gut normalitzar i continua designant l’equipament 
municipal. Abans amb accent, ara sense.

Tret d’algun afeccionat a les llengües, la majoria 
de graciencs desconeix el significat del terme, un fet 
que no deu passar amb cap altre mercat de la ciutat. 
Abacería és pronunciat amb seguretat i d’una tira-
da, però per al ciutadà mitjà és només una seqüèn-

cia fonètica, cinc síl·labes que s’associen a l’espai i 
poca cosa més.

Normalment els mercats porten el nom de la vila 
o barri que abasteixen (Sant Andreu, Clot, etc), de la 
plaça que els acull (Llibertat) o de la referència viària 
que tenen a la vora (Lesseps, Boqueria).

Abacería en unes altres latituds vol dir ‘parada o 
botiga on es venen al detall oli, llegums seques, ba-
callà, etc’. A banda d’una mostra de subordinació 
lingüística flagrant, Mercado Abacería Central no 
deixava de ser, doncs, un nom genèric, purament lo-
gístic, d’una fredor important si es comparava amb 
Llibertat i Revolució, els espais on fins llavors es feia 
mercat a Gràcia i que, lògicament, prengueren el 
nom de les places.

Quant al terme central, que tanca el nom oficial del 
mercat, degué caure com una nova gerra d’aigua fre-
da als contraris a l’annexió de 1897, ja que la centrali-
tat geogràfica aquí brandada ho era -i ho és- en rela-
ció a la Barcelona gran.

En una situació de normalitat política i lingüística 
el mercat que substituí el de Revolució i s’instal·là en 
aquesta illa l’hauríem anomenat com hem fet a la res-
ta de la ciutat i del país. Potser en diríem Mercat de la 
Travessera, un nom lligat al barri ja de molt antic i que 
avui entendria tothom. Encara hi som a temps.•

Atarazanas, Palacio de los 
Deportes, Mercado Abacería 
Central, Plaza Real. Així era la 
Barcelona de començaments 
dels setanta. Què va passar 
amb el nom del nostre mercat?
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Entitats

Divendres 9 de setembre
Espectacle: Chez Cirqaurat. Un restau-
rant delirant on els plats es cuinen a rit-
me de malavars.
El Cercle de Gràcia (Sta. Magdalena, 12-
14), a les 20h 

Dissabte 10 de setembre
Diada Nacional de Catalunya a Gràcia: Es 
farà un acte organitzat pel col·lectiu d’en-
titats del G6. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20), 
a les 18h

Diumenge 11 de setembre
Aperitiu tradicional a Can Musons
Can Musons (Alzina, 9), a la 13h 

Dimecres 14 de setembre
Pinyol Vermell. Trobada de la cooperati-
va de l'ateneu La Torna. Es subministra-

ran productes agroecològics als mem-
bres de l'entitat. 
Ateneu La Torna (Goya , 18), 19h a 22h 

Teatre: La dama de (des)honor - Un 
musical dins d’una comèdia. Un artifi-
ci que parteix d'un famós espectacle de 
Broadway. "Embolics, aldarulls i un final 
feliç". No sona meravellós?
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h 

Concert: Anna de Lirium Alive! De la mà 
del Festival of Fools, la pallasa austriaca 
farà parada a Gràcia per deleitar al pú-
blic amb un delirant espectacle musical. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord, 7), 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

Exposicions
Del 14 al 30 de setembre
Exposició dels guanyadors de la 21èna edi-
ció del Concurs de Pintura al Passeig de 
Sant Joan. 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 18 de setembre
Cartells de Festa Major. Presentació 
dels cartells presentats al concurs del 
Batxillerats Artístic de l’Escola Kostka per 
la Festa Major del barri.
Casal de Barri Cardener (C. Cardener, 45)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 
Strukelj, que utilitza un llenguatge entre 
el còmic i el dibuix de quadern de viatge 
que comença i acaba durant el mateix con-
cert. Al vestíbul del CAT trobareu un mural 
al fris i tot el procés creatiu que ha dut a 
terme durant 3 mesos amb fotografies del 
mateix il·lustrador i de Josep Tomàs. 
Vestíbul del CAT Tradicionàrius (plaça 
Anna Frank, s/n)

Fins al 30 de setembre
Exposició fotogràfica Solar Portraits. El 
fotògraf Rubén Salgado Escudero posa en 
relleu la importància de l’energia solar a 
aquelles comunitats que presenten difi-
cultats per accedir de manera regular a 
xarxes elèctriques. Un retrat d’Àsia, Àfrica, 
Amèrica i Europa protagonitzat per perso-
nes il·luminades amb làmpades solars. 
Casa SEAT (Pg. Gràcia, 109)

Fins al 2 d’octubre
Pèrsia: exposició de fotografies d’en Lluís 
Vilaró. Exposició sobre l'Iran, on mostra 
la part més amable i sensible del país, que 
s’amaga sobre les idees preconcebudes i 
un primer cop de vista. 
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça de Lesseps, 
20-22)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 9 de setembre 
Taller: Flowzen. Taller de rap en català 
per tota la família. 
Can Carol (Cambrils, 24), a les 17h

FM La Salut. XikiCercavila. Amb la batu-
cada la Traka. 
Placeta Rambla Mercedes, a les 17.15h

FM La Salut: Espectacle muscial de 
MusicActiva.
Rambla Mercedes (Marianao i Larrard), 
a les 19h

Dissabte 10 de setembre
Tallers de construcció de menjadores per 
a ocells, mandales de llavors, xapes i em-
bolcalls d’entrepà. També hi haurà pinta-
cares i disfresses. 
Rambla de Mercedes 21-23, a les 11.30h 

BCNBluesCamp 2022. Jornada de con-
certs i tallers enfocats a la música swing 
i blues.
La Sedeta (Sicília, 321), de 12h a 21.30h

Vermut Musical amb PD Divina. 
Can Carol (Cambrils, 24), a les 12.30 h

Nit de Festa amb la participació de La 
Porteña y Los Piratas, Durban #quesigala-
juerga, Sobre mi gata, PD Maite.
Casal Can Carol (Cambrils, 24), a les 20h

Concurs de Paelles de la Festa Major. Cal 
inscripció prèvia. 
Casal Cardener (Cardener, 45)

Concert: La Hafla. Ritmes nòmades del 
Mediterrani, els Balcans i el Nord d’Àfrica. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Correfoc infantil estàtic, amb els Malsons 
de la Vella de Gràcia i Escuats del Coll
Rambla de Mercedes, de les 20h a les 21h 

Diumenge 11 de setembre
Teatre: Animalets i animalons. Espectacle 
per a nadons ple de petites històries de di-
ferents animals, cançons, imatges i rimes 
de la mà de la Martha Escudero.
La Quàntica (St. Lluís, 88), a les 11.30h

Dimarts 13 de setembre
Presentació de l'exposició ‘Carrer 
Llibertat: 150 anys de guarnit’
Centre de Cultural La Violeta (Maspons, 
6), a les 19h
 
Concert: Jazz Manouche. Sessió dedicada 
al gipsy jazz de la mà de Quentin Flageul, 
Victor Paradis i Jacob Marce.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dimecres 14 de setembre
Sortida cultural al Laberint d’Horta
El Centre (Ros de Olano, 9), de 10 a 14 h

Dijous 15 de setembre
Dansa: Interpretació ballada del Bestiari 
de Joan Fuster. Aquesta presentació for-
ma part del projecte Balla’m els llibres.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20), 
a les 18.30h

Taller. Espectacle culinari: Les figues - 
Recol·lectar, cuinar i conservar. 
Casal de barri Can Carol (Cambrils, 24), 
de 18h a 20h

La Minifesta dels 30 anys. Comptarà amb 
un taller familiar de collage i un d’anima-
ció infantil amb Roger Canals. 
Pl. Laguna Lanao (Aldea, 15), de 17h a 19h

Cinema a la fresca: Lesbofòbia (Creación 
Positiva). Estrena del projecte divulgatiu 
Documentals Frescos! Hi haurà la projec-
ció i un col·loqui posterior. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a partir de les 20h 

Concert: Bach! Sonates per a clavicèm-
bal i viola de gamba. Interpretació de les 
sonates més emblemàtiques del composi-
tor alemany, Johann Sebastian Bach. Eva 
del Campo tocarà el clavicèmbal i Santi 
Mirón la viola de gamba. 
La Quàntica (St. Lluís, 88), a les 20.30h 

Concert: VITTARA. Grup de quatre joves 
barcelonins presenten el seu primer EP 
‘dosmilset’. 
'Helio' (Ramón y Cajal, 80) a les 21h

 Divendres 16 de setembre
Teatre: Alta Flipamenta. Un espectacle 
on es defineix el terme ‘Alta Flipamenta’, 
l'antònim del Síndrome de l'Impostor. 
Teatre Golem’s (St. Lluís, 64), a les 21 h

Concert: Bariri. Espectacle de rap que 
barreja els ritmes enganxinosos de la mú-
sica pop i urbana, influències del jazz i 
unes divertides lletres que garanteixen ri-
alles assegurades. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80) a les 21h 

Concert: La Vodoo. Banda de swing i jazz 
conformada per Ugné Danielé Reikalaité, 
Naná Rovira i Pablo López. Un recull dels 
sons tradicionals nascuts a Nova Orleans.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 17 de setembre 
 Xerrada: Qüestions latents: El sol surts 
abans a Bòsnia-Hercegovina: lliçons 
d’una guerra inacabada. Xerrada a càrrec 
de Roger Valsells. Biblioteca Jaume Fuster 
(Pl Lesseps, 20-22), a les 12h

Concert: Rosin de Palo. Duet format per 
en Samuel i en Mario. Percussions, pizzi-
catos i ritmes impacients fan d’aquest un 
espectacle inoblidable ple d’idees i ganes 
d’experimentar. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80) a les 21h 

Teatre: El misteri del Teatre Regina. Obra 
interactiva on el públic haurà d'entrar en 
acció per poder tirar endavant. 
Teatre Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30

Festa Major de Vallcarca i La Salut 
Aquests dies toca Festa Major als barris del Nord: del 7 a l'11 de setembre a 
Vallcarca, amb un cartell que es desplega entre Can Carol i l'Ateneu Popular 
de plaça de la Farigola; i entre els dies 8 i 18 de setembre a La Salut, enguany 
amb el pregó del periodista Eloi Vila, fill de Magda Escarré, fundadora de 
l'Escola Heidi (actual Turó del Cargol). El cartell de totes dues festes inclou tot 
un seguit d'activitats variades, entre les quals destaquen la sessió de cinema 
a la fresca divendres 9 a les 21 h a la Rambla Mercedes, amb la projecció de 
'Las Niñas' (Pilar Palomero) i la Nit de Festa a Can Carol dissabte 10, amb les 
actuacions de Sobre mi gata, La Porteña y Los Piratas, Durban i PD Maite.

Fins a l'11 de setembre a Can Carol i l'Ateneu Popular de Vallcarca 
Fins al 18 de setembre a diferents espais de La Salut

Recomanem

À.G.P.
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Summer Vicens: 
la visita més deliciosa!
Aprofita l’estiu per descobrir la primera casa de Gaudí amb aquesta 
experiència, que inclou un deliciós gelat artesà de mango.
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L'Hora del Jazz 
recupera plaça de 
la Vila en una edició 
d'homenatges 
Després de cancel·lar les actuacions a Gràcia el 2020 i optar per 
Dones del 36 l'any passat, l'emblemàtic cicle recupera cartell

Silvia Manzanera

L 'Hora del Jazz, un clàssic que 
arrenca el curs de la progra-
mació cultural a Gràcia, tor-
na enguany amb una edi-
ció d'homenatges amb Joan 

Vinyals i Tete Montoliu com a pro-
tagonistes i amb la recuperació de 
la plaça de la Vila com a escenari 
històric del festival, després que 
s'hagués cancel·lat a Barcelona el 
2020 a causa de la pandèmia. 

La 32a edició proposa 15 con-
certs de l’11 de setembre al 20 d’oc-
tubre a la Plaça de la Vila i en di-
ferents sales de la ciutat comtal, 
Sitges, Tarragona, Sant Vicenç 
dels Horts, Girona, Bigues i Riells, 
Vilafranca del Penedès i Granollers. 
Organitzat per l'Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna 
de Catalunya (AMJM), la proposta 
manté la voluntat de donar suport 
i visibilitat als músics del país, així 
com el seu caràcter reivindicatiu. 
"Els darrers anys han estat molt 

difícils per als músics i ara estem 
totalment capfi cats en l'estatut de 
l'artista", ha explicat el president de 
l'entitat, Guillem Arnedo, durant la 
presentació del festival.

L'edició d'enguany comptarà 
amb fi gures de renom, un alt per-
centatge de músics joves i la mei-
tat de les propostes liderades per 
dones. L'escenari gracienc rebrà 
a Jazztanyoles (Elisabet Raspall i 
Belén Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura 
Vida! (18 de setembre), Alba Careta 
i Roger Santacana i Daniel Ferruz 
Quartet (25 de setembre) i Madera 
Viva Trio i Maria Esteban Quintet (2 
d’octubre). El format de doble con-
cert es manté en horari de tarda (18 
i 19h) i no cal inscripció prèvia. 

Dos espectacles especials
L'Hora del Jazz de 2022 també es-
tarà marcat per dos concerts extra-
ordinaris, el primer dedicat a Joan 
Vinyals, guitarrista a La Banda de 
Juan Perro i president de l’AMJM 
durant dotze anys, mort el mes de 
gener passat als 63 anys. Un concert 

Actuació de la banda Helena Camps Quartet a Dones del 36. Foto: Cedida

Vila del Llibre 
obre La Perla 22 
per impulsar el 
projecte literari

La xarxa Vila del Llibre, un 
circuit literari que va néixer 
el 2008, ha donat un nou im-

puls al projecte amb l'obertura 
de LaPerla 22 (nom de l'adre-
ça on s’han ubicat les ofi cines), 
amb l'objectiu de seguir inno-
vant amb una programació de 
tallers, presentacions, xerrades 
i espectacles literaris de petit 
format. Tot i que va obrir a la 
primavera, ha estat durant la 
Festa Major que l'espai ha gua-
nyat visibilitat, gràcies en part 
a la seva participació en el con-
curs de balcons guarnits, amb 
una portalada amb llibres que 
va obtenir el tercer premi. Amb 
la intenció de sumar-se al cir-
cuit cultural i associatiu de la 
Vila, els impulsors del projec-
te treballen ara amb la idea de 
convertir Gràcia en la propera 
Vila del Llibre el 2023. “El nos-
tre és un projecte de turisme 
cultural entorn el llibre, amb 
propostes descentralitzades, 
prioritzant els pobles i els bar-
ris”, explica el seu director Enric 
Bono. Un altre de les potes de La 
Perla22 és el seu vincle amb l’Es-
cola d’Escriptura de Catalunya, 
convertint-se en la seu del seus 
cursos. L'espai també propo-
sa Write & Wine, sessions d'es-
criptura amb Neus Arqués o 
l'exposició 'Una vila d'autor', del 
fotògraf Xulio Ricardo Trigo.
[viladelllibre.cat/laperla22]

S.M.

a Luz de Gas el 12 d'octubre reunirà 
amics i excompanys de Vinyals (en-
tre els quals la Companyia Elèctrica 
Dharma, Judit Neddermann, Víctor 
Bocanegra, Carme Canela, Laura 
Simó i Monica Green, a més de 
Santiago Auserón) per homenat-
jar el músic, de qui es presenta-
rà també un disc pòstum publicat 

aquest estiu: Estol de blaus. Vinyals 
va ser també fundador de l’Acadè-
mia Catalana de la Música i va lide-
rar les bandes Guitarras Mestizas, 
Box Offi  ce i Fuego. 

El segon concert especial serà, a 
més, el de cloenda: un homenatge 
al pianista Tete Montoliu just en el 
25è aniversari de la seva mort.• 
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Xavier Nogués, un 
artista polifòrmic

Ramon Casalé Soler 

Recentment s’ha celebrat a la galeria Palau 
Antiguitats (carrer de Gràcia, 1) l’exposició 
'Alliberar Xavier Nogués', un conjunt de dibuixos, 

gravats, il·lustracions, cartells, llibres, ex-libris, vidres 
esmaltats i ceràmiques de l’artista noucentista Xavier 
Nogués (Barcelona, 1873 – 1941), considerat com un 
dels màxims exponents del dibuix a Catalunya. L’obra 
de Nogués s’ha centrat principalment en mostrar, des 
d’una vessant irònica, satírica i humorística, tot el que 
passa al seu entorn a través de les seves caricatures, 
que tenien un gran reconeixement. Els seus dibuixos es 
van publicar a les revistes més importants de l’època, 
com ara Papitu -on signava amb el pseudònim de Babel- 
i Picarol, o a La Publicitat, entre d'altres publicacions. 
Com a pintor muralista va intervindra en diferents es-
pais de la ciutat, cas de las Galerías Layetana, on va de-
corar el seu interior amb pintures al tremp, així com a 
les parets del despatx de l’alcaldia de Barcelona.

Respecte a l’exposició, segons Joan M. Minguet, 
historiador i crític d’art i autor del catàleg, la mos-
tra allibera l’artista “ni que sigui momentàniament de 
la posició en què l’han situat els seus intèrprets més 
rellevants. No pas per impugnar a l’engròs les seves 
aportacions, sinó per fer-nos preguntes des de la nos-
tra contemporaneïtat que els autors precedents no van 
fer-se, perquè no podrien o no volien”. A més, Minguet 
qüestiona que Nogués fos noucentista o modernista, 
sinó que creu que el seu treball és totalment autònom 
i singular, o sigui des d’una vessant “poliforma” i amb 
diferents registres. Les peces exposades pertanyen al 
període 1910-1937, la seva època més important. L’obra 
gràfica està present a través d’aiguaforts, aiguatintes, 
puntes seques i litografies, amb escenes de la vida quo-
tidiana, la majoria d’elles amb persones que estan dis-
posades en diferents actituds com si es tractés d’una 
mena d’homenatge a algunes obres d’artistes signifi-
catius de la Història de l’Art, com per exemple Les tres 
gràcies, La ben plantada i La gallina cega. Tanmateix, el 
tema dels cavalls hi és present amb obres com Metge 
rural, Caravana, Curses de cavalls i Cavall apocalíptic, 
principalment. També adquireixen importància peces 
on mostra a l’home com un quadrumà, o sigui un home 
gos. Hi ha una sèrie de litografies on es veuen diferents 
maneres de representar a l’home, com ara un espanta-
ocells, un caçador de garses o un domador d’ocells.•

crítica 
d'art

El festival internacional 
de clowns 'Of Fools' suma 
enguany els escenaris 
del Cercle i Lluïsos
L'esdeveniment, que també es desplega a Horta i al teatre La Gleva de 
Drassanes fins al 2 d'octubre, fa un salt endavant en la tercera edició

Isabel Palazón

L a tercera edició del festi-
val més gran de clowns de 
Barcelona se celebrarà a 
quatre escenaris de la xar-
xa d'ateneus: els Lluïsos 

d'Horta, els Lluïsos de Gràcia, el 
Cercle Catòlic de Gràcia i el Foment 
Hortenc entre el 4 de setembre i el 2 
d’octubre. També es faran activitats 
al teatre La Gleva i al Centre Cívic 
de Drassanes.

El certamen es va inaugurar el 
passat diumenge 4 de setembre a 
la platja de la Barceloneta de la mà 
del pallasso italià Leo Bassi, qui va 
celebrar una missa Patòlica i un ba-
teig. Ara bé, "els espectacles de ve-
ritat comencen aquest divendres 9 
al Cercle de Gràcia", explica Albert 
de la Torre, director del projecte.

Al llarg del mes es faran una vin-
tena d'activitats en la xarxa d'ate-
neus ja siguin de manera gratuïta 
o a preus populars. Entre aquestes 
destaquen les desfilades, que es fa-
ran cada dijous, i les actuacions 
d’artistes internacionals als ate-
neus cada divendres. "Aquest és el 
primer any que es pot fer bé de ve-
ritat, per això bé gent de tot arreu", 
afegeix de la Torre. Per acabar, cada 
dissabte i diumenge es celebraran 

els 'Cabarets Cabrons', un espec-
tacle "molt especial del Festival of 
Fools", on s'ajunten alguns dels per-
sonatges més destacats del clown 

(Pepa Plana, Johnny Melville, Nola 
Rae o Jango Edwards) per fer un 
número conjunt.

El Festival of Fools neix com una 
iniciativa cultural a Amsterdam en 
1975 i va esdevenir en el que avui 
es coneix com el Nouveau Clown, 
un moviment on els pallassos 
mostren una faceta més provoca-
dora i social. Malauradament en-
guany no tot seran riures. Jango 
Edwards, membre fundador i ex-
ponent del Nouveau Clown, ha 
anunciat que pateix un càncer 
terminal i que només li queda un 
any de vida. “M'és igual, perquè 
la mort és inevitable”, explicava 
a TV3. Tot seguit, Edwards afegia 
que el Festival of Fools és "el seu 
regal” a la ciutat de Barcelona.•

Jango Edwards, batejat. Foto: Cedida

El cartell gracienc. Aquest divendres 
9 de setembre té lloc l'actuació 
de Jeroen Van der Lee amb el 
seu espectacle de malabars Chez 
Cirqaurant, al Cercle. I a la setmana 
següent, el 16 de setembre, arribarà 
als Lluïsos de Gràcia l'Anna de Lilium 
(Tanja Simma), una de les pallasses 
més representatives del col·lectiu.
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Albert BenetGràcia Escapulada

L a mort d’en Jaume Pujol i Palau (1946-2022) és un so-
trac emocional del tot inesperat per als seus famili-
ars i per a qui el coneixíem i apreciàvem. En Jaume 
deixa un bon grapat d’amics i coneguts al camp de 
l’Europa i al barri de la Salut. El recordarem pel seu 

tarannà afable, la seva mitja rialla inesborrable i sobretot, 
per la seva fi delitat a l’escapulari blau.

Em vénen a la memòria les primeres imatges que tinc 
d’en Jaume i el seu fi ll Albert de les darreries dels 80, amb 
l’equip a la Regional Preferent. Sempre l’un al costat de l’al-
tre, drets a la part alta del gol on atacava l’Europa. L’Albert 
onejava un bandera escapulada mentre en Jaume crida-
va Europa! Europa! La primera gran alegria que van viure 
plegats al vell Sardenya va ser l’ascens a Tercera aconseguit 
després d’una promoció contra el Vilobí d’Onyar.

Recordo també amb molta nostàlgia el banderí del CDE 
del seu Seat Ibiza blanc, que ens duia cada quinze dies al 
camp de l’Horta la temporada que vam jugar a la Segona B. 
I no oblidaré mai l’alegria que em provocava veure els car-
tells dels partits de l’Europa enganxats a l’aparador de la 
seva botiga del carrer de la Boqueria. Aquell establiment de 
roba (sobretot de pantalons) va esdevenir un punt de tro-
bada de molts europeistes, que hi fèiem tertúlia. Allà, en 
Jaume es va fer amic del nebot del gran Manuel Cros, un tal 
Severo (si la memòria no em fa cap mala passada). Aquell 
parent del davanter més popular que ha tingut mai l’Eu-
ropa va regalar-li uns àlbums de fotografi es impagables de 
l’arxiu personal del futbolista. Perquè en Jaume tenia el do 
de fer amics de seguida.

Nascut al Poble Sec i arrelat a la Salut coneixia amb pre-
cisió tots els racons de Gràcia i de la Barcelona emmura-
llada. I presumia del seu europeisme arreu. Des de la Salut 
fi ns a Tossa de Mar. Des de Ciutat Vella fi ns a la Segarra. I 
sobretot al Nou Sardenya, la seva segona llar. La seva imat-
ge era sempre present al gol. Afi cionat com els d’abans, 
amb els auriculars a les orelles per a informar-nos dels re-
sultats dels altres partits: “Gol del Vilafranca a la Verneda! 
Penal en contra del Sant Andreu!”. Coneixedors del juga-
dors rivals i dels noms dels àrbitres, a qui sovint adreçava 
comentaris irònics i simpàtics. En Jaume era un enamorat 
del futbol dominical i les postres del diumenge.

Els seguidors més joves que ara animen des del gol de 
Pau Alsina potser no deurien haver parlat mai amb ell, 
però de ben segur que l’identifi caven amb la penya Caliu 
Gracienc perquè mai no va deixar de penjar la pancar-
ta blava d’aquest grup, actualment testimonial. En Jaume 
va ser un dels socis fundadors del Caliu (1996) i el primer 
president d’una penya que va arribar a tenir 120 associats i 
seu al Bar Vall de la plaça Rovira. La seva implicació com a 
penyista ha estat encomiable i gràcies sobretot a ell, la fl a-
ma del Caliu no ha desaparegut del tot del camp. 

Incondicional de les reunions de socis dels dilluns a 
la tarda, Jaume Pujol també ha estat fi del als partits dels 
equips de base. Ha estat un lector habitual d’aquest setma-
nari i un oient de Ràdio Gràcia des de les primers trans-
missions dels anys 90. 

Margarida, Albert i Mònica, armeu-vos de coratge! Per a 
tu, Jaume, un visca l’Europa ben fort!•

La fl ama del Caliu Gracienc
Jaume Pujol (dreta) en l'homenatge al soci número 1 de l'Europa, Joan Alemany (1999-2000). Foto: Miquel Saltiveri

La torratxa

Somriures

Àlex Gutiérrez Pascual

Aquesta setmana Nexe Fundació 
ha obert les portes a la redacció 
d'aquest setmanari per presentar 

una nova passa endavant en l'acció soci-
al amb els infants amb pluridiscapacitat 
i les seves famílies. Hem comprovat com 
els somriures omplen un matí en la set-
mana de la tornada a l'escola, de retroba-
ment amb l'equip professional que des de 
diferents àmbits (sanitari, motriu, cogni-
tiu, sensorial, de socialització) acompa-
nya nens i nenes. La potència d'aquests 
somriures és la millor imatge que reivin-
dica el dret dels infants amb pluridisca-
pacitat de benestar, educació i a partici-
par en la societat. És la primera eina més 
forta, la que trenca barreres i estereotips. 

El projecte fundat fa més de quaranta 
anys ha crescut fi ns a tenir actius el cen-

tres d'educació especial d'Escorial 169 i 
el d'atenció especialitzada de Travessera 
de Dalt 102. Unes instal·lacions que l'en-
titat considera insufi cients i que difi cul-
ten la continuïtat d'aquest projecte social 
a Gràcia, tenint en compte les necessi-
tats que planteja l'acompanyament en la 
discapacitat cognitiva i motriu severa, en 
una salut fràgil a causa d'altres trastorns 
associats i en difi cultats d'oïda, visió i co-
municació. 

Per Nexe, la recerca és important a 
l'hora de millorar la qualitat de vida dels 
infants. Amb el treball en equip com a 
premissa, Nexe Fundació, la Fundació 
Blanquera i l’Institut Borja de Bioètica 
han convocat unes beques per impulsar 
la investigació en l'atenció a la infància 
amb pluridiscapacitat. Volen que pràcti-
ques exitoses en aquest àmbit no quedin 
enterrades pel dia a dia d'una tasca social 
que mereix més recursos.•

Nexe considera les 
instal·lacions insufi cients; 
difi culten la continuïtat 
del projecte a Gràcia


