
L'Ajuntament ja reconeix 
més de 150 places menys 
d'àrea verda i blava a Gràcia 
La transformació urbanística en carrers pacifi cats i l'eliminació de places de 
moto, factors d'una reducció que s'accentuarà amb Pi i Margall i l'eix Sedeta

L'àrea verda de l'extrem nord de Penitents, els últims carrers on en lloc d'eliminar-se ha crescut per evitar l'aparcament lliure. Foto: A.B.

Albert Balanzà

Si qualsevol persona vol demanar aquests dies l'au-

torització d'àrea verda, la resposta municipal és rà-

pida: el mateix dia ja arriba la validació de l'Ajun-

tament. Fins i tot si el resident no té actualitzat el 

padró i ha de demanar un canvi de zona, no hi ha 

problema. Tot són facilitats... Altra cosa és la recerca efecti-

va de la plaça d'aparcament de superfície, que cada vegada 

s'està posant més difícil a Gràcia: l'Ajuntament ja reconeix 

més de 150 places menys d'àrea verda i blava al districte 

només en un any (entre agost de 2022 i 2021) com a conse-

qüència sobretot de la transformació urbanística en carrers 

pacifi cats, el canvi de places de cotxe a moto o l'eliminació 

d'aquestes últimes. Les dades no fan més que confi rmar la 

tendència dels últims anys en la reforma de carrers com 

Camèlies, Riera de Cassoles o avinguda Vallcarca i s'accentu-

arà amb els projectes en marxa de Pi i Margall, l'eix Sedeta-

Claret o el mirador del Coll del Portell. Pàgina 4

Travessera de Gràcia 
canviarà de sentit 
entre Roger de Flor 
i Torrent de l'Olla 
La nova mobilitat s'activarà 
dos mesos abans que el primer 
trimestre de 2023 arrenquin 
les obres de l'Abaceria P4

Conal Fowkes: "Tocar 
al Cafè Vienès és un 
dels grans moments 
de la meva vida"  
El pianista de la banda de Woody Allen, a Casa Fuster P10
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Breus

L'ANC se suma a 
celebrar l'1-O amb 
un debat sobre la 
caixa de solidaritat 

L'assemblea territorial 

de l'ANC s'ha afegit als 

actes de commemoració 

de l'1-O a Gràcia, centrats 

en el vermut reivindicatiu 

que GràciaRepública 

i Gràcia Llibertat han 

convocat a la plaça del 

Poble Gitano, amb una 

xerrada al nou local de 

Francisco Giner 43 sobre 

la caixa de solidaritat, a 

càrrec de l'historiador 

Pep Cruanyes. L'acte és a 

les 11h i després s'anirà al 

vermut popular. 

Els Blokes, degans 
del moviment 
okupa, celebren 29 
anys amb una festa 

"Fa cent anys no érem 

aquí, d'aquí a cent més 

aquí hi serem". Amb 

aquesta màxima festiva 

la gent dels Blokes 

Fantasma, degans del 

moviment okupa a 

Gràcia, juntament amb 

la Kasa de la Muntanya, 

celebraran aquest 

dissabte amb tallers 

de serigrafia i circ a la 

placeta Mercedes, una 

paella i un concert amb 

grups com Antibotox i 

Psico Korp.

Albert Balanzà

E l ple d'octubre, convocat 

dimecres que ve a la seu 

del districte (18 hores), 

servirà per fer balanç des 

de l'executiu de BComú i 

PSC del pla LGTBI presentat a ini-

ci  de mandat i per visualitzar les 

accions que s'impulsaran en els úl-

tims mesos d'aquests quatre anys 

de govern. Entre les mesures més 

destacades d'un pla que va néixer 

per garantir la no discriminació a 

l'Ajuntament però també per im-

pulsar-la en la resta d'àmbits on la 

institució hi té influència, hi desta-

quen en aquest informe l'àmbit de 

la gent gran i del comerç.

El pla LGTBI, aprovat el de-

sembre de 2020, planteja com 

a requisit en els contractes dels 

espais i casals de gent gran de 

gestió municipal unes clàusules 

"que indiquin un nombre mínim 

d'activitats i de tallers de temà-

tica LGTBI" i aquest novembre 

està prevista una cció conjunta 

basada en l'enviament de mate-

rial informatiu i de distitintius 

LGTBI-friendly als comerços del 

districte. També en l'àmbit de 

l'esport hi ha accions previstes 

amb data, com la celebració el fe-

brer de l'any que ve d'una jornada 

de l'esport lliure de LGTBIfòbia.

El regidor, Eloi Badia, intervenint al consell de barri de Grassot dimecres. Foto: A.B.

El Districte intensifica 
el pla LGTBI incloent 
accions als comerços i 
de gent gran als casals
Junts, amb un pla estratègic de cultura, i el Rebost Solidari, 
que també recolza ERC, centren el ple de dimecres que ve

Aquest informe precedirà l'in-

forme del regidor i les proposici-

ons i precs dels grups de l'oposició 

amb un pla estratègic de cultura 

per als propers deu anys com a 

proposta destacada que presenta 

Junts. Els juntaires argumenten 

la iniciativa a través d'una comis-

sió de treball que aplegui els re-

presentants polítics, dos de Festa 

Major, Sant Medir, les Colles de 

Cultura, un dels ateneus i un de 

cada entitat del districte que en 

vulgui formar part. Junts dema-

na una periodicitat mensual i que 

la primera reunió ja es convoqui 

aquest 2022.

També el Rebost Solidari cen-

trarà una part del debat a través  

d'un prec de Junts mateix sobre el 

futur del local nou de Pau Alsina 

i un altre prec d'ERC que demana 

que s'asseguri la viabilitat de la 

plataforma solidària, que encara 

està tancada pel desacord econò-

mic amb Serveis Socials.•

Marxes lentes de taxis al Park 
Güell, sota sospita. El Districte ha 
admès a l'audiència d'aquest dijous 
el col·lapse de trànsit que des de 
fa mesos s'arrossega a la Rambla 
Mercedes i la inoperància del 
nou pla de mobilitat amb pilones, 
que allunya els taxis de la porta 
del carrer Olot. Ara es vol actuar 
contra les marxes lentes, que els 
vehicles utilitzen per evitar multes.

À.G.P.

ons i problemàtiques vinculades al 

col·lectiu gitano a Gràcia i arreu del 

món al llarg de la seva llarga histò-

ria. Una de les veus segures en la 

ruta serà la de Ricard Valentí, pre-

sident de Joves Gitanos de Gràcia, 

acompanyat de Ricard Valentí (avi) 

A.B.

Òmnium segueix sortint 

de la zona de comfort 

amb el seu programa de 

lluites compartides ara 

canviant una mica l'en-

foc que fins ara feia cap al territori, 

amb les rutes que ha fet en el cas 

de Gràcia a Vallcarca i al Coll com 

a espais de transformació urbana 

i canvi social, i posant l'atenció en 

els col·lectius. El pròxim dissabte 22 

d'octubre l'entitat es deixarà por-

tar per tres representants del bar-

ri gitano en una ruta que repassi 

"els aspectes rellevants de la vida 

i lluita del poble gitano a Gràcia", 

segons ha explicat la presidenta 

d'Òmnium Gràcia, Laia Torras.

A partir d'una idea i guió del col-

lectiu d'intervenció audiovisual 

Càmeres i Acció, amb seu a la pla-

ça del Raspall, la ruta vol mostrar 

els orígens, principals reivindicaci-

i de Yumitos del Pichón. D'altra 

banda, Òmnium s'activa la setma-

na que ve també en un altre front 

cultural amb la presentació del 

llibre Morir-ne disset, Premi Sant 

Jordi, de Sergi Belbel, dimarts 4 al 

Lliure de Gràcia (19h).•

La plaça del Poble Gitano, amb la placa homenatge a Gato Pérez. Foto: À.G.P.

Òmnium porta 
'Revoltes' al 
barri gitano 
de Gràcia 
El programa de lluites compartides de 
l'entitat canvia l'enfoc del territori, com 
va fer amb Vallcarca i el Coll, a col·lectius

A la gestió de casals 
de gent gran hi 
haurà clàusules 
de mínims per fer 
actes proLGTBI 
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Casal de Barri Cardener

Adreça C/ del Cardener, 45

Any de fundació 14 de setembre de 2002

Entitats gestores
Associació de Gent Gran, Ciberdona
i Agrupament escolta Roland Philips

El casal de barri Cardener 
celebra 20 anys reivindicant la 

memòria i mirant el futur
Les entitats adherides encapçalen el 9 d'octubre un dia ple d'activitats

Quan el Casal de Barri Cardener va obrir 
portes ara fa 20 anys, un 14 de setembre de 
2002, no era gaire habitual al districte l'estrena 
de nous equipaments i encara menys el concepte 
ara ja estès de casal de barri com a projecte 
descentralitzat de l'habitual xarxa de centres 
cívics. Però el Cardener, en un termini breu, 
aconseguit sobretot a partir de la demanda dels 
veïns del carrer Argentona, ja es va fer seu el 
paper de punt de trobada al nucli històric sud del 
barri de la Salut: projectes de dones, activitats 
vinculades a gent gran, exposicions de tota 
mena, consells de barri i reunions de veïns... 
Ben aviat el nou casal va esdevenir un referent.

Dues dècades donen per a molt i aquest 9 
d'octubre toca celebrar-ho amb una diada que 
arrencarà al matí amb tallers i activitats infantils 
i familiars, una arrossada popular i l'estrena 

els millors moments de l'equipament, vinculats 
principalment a la dinamització que hi han dut 
a terme les entitats que en els últims anys han 
portat la veu cantant: l'Associació de Gent Gran 
Pau Casals, l'Associació de Dones Ciberdona i 
l'Agrupament Escolta Roland Phillips.

Perquè el Casal Cardener va més enllà del paper 
vinculat a l'estructura municipal: l’Associació 
de Gent Gran Pau Casals és una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a promoure activitats 
per a la participació de la gent gran del barri, 
s’enfoca a promoure el seu benestar social, 
cultural i de lleure, tot potenciant la convivència 
i l’autoestima i també promou activitats per 
millorar el benestar físic, psíquic i emocional i 
treballa per evitar per l’aïllament social de les 
persones grans. Ciberdona, al seu torn, es va 
crear l’any 2001 per promoure la participació 
de les dones en el seu vessant social. Entre els 
seus objectius prioritaris hi ha la promoció de 
la igualtat d’oportunitats sense discriminació 
per raons de gènere, promoure l’ús de les noves 
tecnologies, facilitar informació sobre la dona 
i els seus drets per garantir que gaudeixi d’una 
societat igualitària. I l'històric Agrupament 

, és una entitat que 
des del 1953 educa en el lleure a infants i joves 
de 6 a 18 anys i que té com a objectiu formar 
persones actives, compromeses, democràtiques, 
participatives, lliures i ciutadanes del món 
mitjançant la metodologia escolta.

La diada del 9 d'octubre per celebrar els 
20 anys del casal Cardener, segons l'actual 
presidenta de la junta gestora, Marta Mulet, 
arriba en un moment de transició entre el treball 
dels voluntaris que l'han consolidat al barri i una 
estructura més professional "perquè calia". "La 
convivència entre entitats, tothom amb les seves 
virtuts i defectes, s'ha gestionat aportant riquesa 
al resultat", diu Mulet.

El dia a dia de l'espai segueix molt marcat per 
la forta activitat que ajuda a fer comunitat 
al barri: al programa d'activitats d'aquest 
trimestre no hi falten les excursions tant arreu 
de Catalunya com a altres països, però també 
les quedades per xerrar o anar al cinema 
o els tallers (enguany 40!) d'informàtica, 
videoconferència, whatsapp, anglès, català, 
sevillanes, puntes de coixí.

Hi destaca en l’àmbit comunitari:  
plataforma seguiment telefònic radars; veïnes 
per veïnes, projecte acompanyament dones 
amb situació de vulnerabilitat, projecte 
suport tràmits davant la bretxa digital amb el 
voluntariat del rebost solidari....

També hi comencen a tenir empenta altres 
grups que utilitzen les instal·lacions com l'AV 
Park Güell-la Salut-Sanllehy o Salutem, el 
projecte Radars o grups de Serveis Socials. 
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L'àrea verda i blava 
perd més de 150 
places en un any per la 
pacificació urbanística
Els nous projectes de Coll del Portell, avinguda Vallcarca, 
eix Sedeta-Claret i Pi i Margall duplicaran les xifres oficials

Albert Balanzà

L a constant d'almenys els tres 

últims anys en les transfor-

macions urbanístiques de 

grans i petits eixos viaris a 

Gràcia ha estat la pèrdua de 

places d'aparcament d'àrea verda 

i blava, i només en el cas del canvi 

de les últimes places lliures a l'ex-

trem nord de Penitents i al Coll 

de l'últim any ha permès sumar. 

El missatge oficial del Districte és 

clar: hi ha places lliures als apar-

caments públics i privats i l'espai 

públic ha de ser per als vianants i 

El canvi d'espai de 
cotxe a moto també 
elimina places però 
les 2 rodes ja perden 
al nucli històric

així s'ha actuat al carrer Camèlies, 

a Riera de Cassoles, a Maignon o a 

l'avinguda Vallcarca.

Al costat d'aquest discurs, ex-

plicitat pel regidor, Eloi Badia, en 

múltiples ocasions, per primera 

Breus

El 2023 set mesos 
d'obres al carrer 
Balcells per ser 
plataforma única  

El carrer Balcells, entre 

Escorial i Pau Alsina, se 

sotmetrà entre gener 

i juliol de 2023 a una 

reforma integral que 

eliminarà l'aparcament, 

ampliarà voreres i elevarà 

tot l'espai a plataforma 

única. És una vella 

reivindicació dels veïns 

que també inclou soterrar 

línies i nou arbrat. 

Tres incendis a 
Gran i Riera de 
Cassoles apunten 
a un piròman

Tres quadres elèctrics 

cremats en 24 hores en 

dues escales de veïns de 

Riera de Cassoles i una 

del carrer Gran de Gràcia 

ha posat en alerta el barri 

entre Fontana i Lesseps. 

Els fets han succeït entre 

dimarts i dimecres amb 

una forta aparatositat 

i desperfectes limitats 

a les caixes elèctriques 

de les escales de veïns 

afectades. 

Foto: A.B.

obres arrenquen al febrer, el can-

vi de sentit serà el desembre, per 

exemple", diuen els serveis tècnics 

del Districte. 

Així doncs, la Travessera de 

Gràcia no canviaria el sentit en-

tre Calvet i Torrent de l'Olla però 

A.B.

Si els veïns de l'entorn de 

l'Abaceria ja han començat 

a rebre les cartes per a les 

visites d'inspecció dels pi-

sos abans que comencin les 

obres, tal com L'Independent expli-

cava la setmana passada, no és es-

trany que el Districte hagi anunci-

at aquesta setmana en el consell de 

barri de Grassot que també arriba-

rà ben aviat el canvi de mobilitat a 

Travessera de Gràcia també com a 

efecte col·lateral.

Els nous plans de mobilitat pas-

sen per un canvi de sentit que ja 

es donava per fet però que ara es 

detalla en l'abast: des de Roger de 

Flor a Torrent de l'Olla. Aquest 

serà l'accés prioritari per als ca-

mions de l'obra del nou mercat, 

que començarà en el primer tri-

mestre, però que en l'àmbit dels 

sentits de circulació ja s'activarà 

dos mesos abans. "Si finalment les 

sí entre Torrent de l'Olla i Roger 

de Flor. I encara hi haurà un al-

tre retoc en aquest tram afectat: 

el carril bici que ara arriba al nu-

cli històric per la banda muntanya 

de Travessera de Gràcia s'allargarà 

uns 50 metres fins a Montmany.•

Travessera de 
Gràcia canviarà 
de sentit entre 
Roger de Flor i 
Torrent de l'Olla
La nova mobilitat es vincula a l'inici 
de les obres al mercat de l'Abaceria, 
previstes en el primer trimestre de 
2023, però s'activarà dos mesos abans

Pi i Margall passarà de 180 places d'aparcament a 66, només 35 verdes. Foto: A.B.

El final del carril bici de Travessera de Gràcia, que s'allargarà. Foto: A.B.

L'eix VallPar-Maduixer, únic 
reducte d'aparcament lliure. 
La protesta veïnal de l'any passat 
en uns carrers on s'aparca sobre 
la vorera per la seva proximitat 
amb la muntanya va evitar 
que es completés l'àrea verda 
a l'extrem nord de Penitents. 
També a la plaça Olèrdola es van 
fer retocs per la pèrdua de places 
d'aparcament de turismes.

vegada hi ha xifres oficials: l'any 

2021 es va tancar a Gràcia amb 

3.630 places regulades i senyalit-

zades i aquest 2022, fins a l'agost, la 

xifra s'ha rebaixat a 3.472. La dife-

rència podia haver estat més gran 

si no s'hagués implementat l'àrea 

verda a l'extrem nord de Penitents.

La tendència, que fonts mu-

nicipals també argumenten pel 

canvi de places de cotxe a moto, 

de 4.939 a 5.387 en aquest perío-

de 2021-2022, s'accentuarà en els 

propers anys tenint en compte els 

projectes de reforma que s'han fet 

públics, per exemple, a Pi i Margall 

(114 places d'aparcament menys, i 

només 35 de verda que es mante-

nen), mirador del Coll del Portell 

(les 39 places d'àrea verda van 

fora), l'eix de pacificació Sedeta-

Claret (41 places menys de verda 

i blava) i l'avinguda Vallcarca sud 

(17 menys de verda). 

L'augment de places de moto 

en calçada també mereix un ma-

tís perquè en aquests projectes de 

futur també la moto surt perdent, 

amb 28 places menys a Vallcarca 

o 29 menys a l'eix Sedeta. També 

en el pla de motos del nucli histò-

ric almenys es van retirar 124 pla-

ces del nucli històric i les 107 dels 

Jardinets també s'eliminaran. •

Foto: À.G.P.



L’Independent de Gràcia

30 de setembre de 2022

5



L’Independent de Gràcia

30 de setembre de 2022

6 Societat

L'article 40 de l'Estatut disposa que els poders 

públics han de tenir com a objectiu general la 

millora de la qualitat de vida de les persones i 

procurar la plena integració de les persones grans 

en la societat per mitjà de polítiques públiques ba-

sades en el principi de solidaritat intergeneracio-

nal. En aquest sentit, el casal de la residència del 

carrer Siracusa porta funcionant més de 30 anys, 

amb una activitat cívica abans que l'apertura de la 

resta de casals del barri; no és cert que la seva acti-

vitat no fos un centre cívic abans de la pandèmia. 

Els casals del barri de Gràcia (Penitents, Sedeta 

i Violeta) fa anys que van perdre la gestió cívica 

a favor d'una estructura empresarial licitada per 

l'Ajuntament i ara el casal de Montmany també 

serà de gestió privada, mentre que el Casal de Gent 

Gran de Gràcia continua sent de gestió pública. 

Tots els casals del barri han patit l'aturada de la 

Covid però, després de la reobertura, han recupe-

rat els usuaris habituals en un espai de xerrades 

entre consumicions i, a més, han tornat a progra-

mar activitats, tallers i excursions a preus popu-

lars. Ningú pot posar en dubte que no passarà el 

mateix al Casal de la Gent Gran de Gràcia quan 

reobri. Al contrari, volem reprendre les activitats 

que tornaran a pivotar a l’entorn d'una renovada 

Associació Germanor. 

El servei de menjador (únic casal amb aquest 

servei) proporciona als socis un menú diari de 

qualitat i complet a un preu econòmic i regulat, i 

ofereix un espai perquè les famílies se sentin com 

a casa. Abans de la pandèmia en el menjador del 

Casal es donaven una mitjana de 50 menús diaris i 

a la cafeteria 100 consumicions diàries.

El fet de que estigui tancat el Casal fa que el 

servei de menjador per emportar només l’uti-

litzin tres dels antics usuaris; la majoria no el fa 

servir perquè consideren una pèrdua de temps 

venir a buscar un menú per menjar-lo sols a casa. 

Pel fet d’estar tancat el Casal, els serveis de po-

dologia i perruqueria l’estan utilitzant menys 

de la meitat dels usuaris. També l'Associació 

Germanor i el Club de Petanca Casal Siracusa te-

nen la seu social al casal i, per tant, la seva activi-

tat ara es veu limitada. 

Per acabar: a la pregunta "si es reobrís, qui vin-

dria?", algú pot dubtar de la força que tenen las 

més de 9.000 persones més grans de 65 anys que 

viuen a Gràcia, de les quals gairebé la meitat viuen 

soles i reclamen que s’obri el Casal?. La respos-

ta és clara: si només vinguessin un 10 % d’aques-

tes persones és motiu més que suficient perquè es 

torni a obrir el Casal de Gent Gran de Gràcia.•

Opinió convidada

El casal de la residència, espai necessari

Grup de familiars, usuaris i personal de la Residència Gràcia

La plataforma Illa 
Interior 95 supera el 
bloqueig legal i el súper 
nou retira tot l'amiant
La normativa que argumentava l'Ajuntament per no actuar a Pi i 
Margall es reinterpreta i l'espai reobrirà amb una coberta nova

Albert Balanzà

L a vida a la frontera dels dis-

trictes sovint es difumina i 

passa per sota dels radars 

dels mitjans generalistes i 

locals, però aquest no ha 

estat el cas de l'anomenada Illa 

Interior 95, el triangle que formen 

Pi i Margall, Sardenya i Ronda 

Guinardó. Gairebé dos anys des-

prés d'arrencar la mobilització 

pel canvi de llogater de l'interi-

or d'illa (d'un pàrquing a un sú-

per), les onze comunitats de veïns 

s'han sortit amb la seva i des dels 

balcons de dins de les finques ja 

es pot veure la nova teulada. Tot 

l'estiu, durant dos mesos, opera-

ris ben protegits han retirat les 

plaques d'amiant que ocupaven 

desenes de metres quadrats d'un 

espai disconforme. 

A aquesta característica, la dis-

conformitat del triangle (que les 

imatges fan evident), s'ha afer-

rat durant mesos l'Ajuntament 

per no actuar i com a opció no-

més obria la possibilitat a "repa-

rar els elements amb amiant mal-

mesos". La teulada, tal com van 

apuntar els veïns en el seu primer 

manifest que va servir com a base 

de recollir prop de 500 signatures, 

datava de 1958 i hi havia "risc de 

contaminació per petits despreni-

ments de la uralita".

Una portaveu de les comunitats 

mobilitzades ha remarcat que, 

més enllà de la llarga espera des 

que van començar amb una pri-

mera nota informativa als veïns el 

novembre de 2020, "aquesta situa-

La nova teulada de l'Illa Interior 95. Foto: Cedida

ció greu de salut s'ha resolt i ja no 

existeix", encara que durant molt 

de temps van tenir la "temença" 

que no s'acabaria traient.

Els veïns, tot i veure ara el got 

mig ple, adverteixen que el nou 

llogater no ha tingut mai una de-

ferència informativa i només va 

ser un rètol a finals de juny el 

que va fer creure que el canvi de 

teulada era possible. També els 

contactes amb l'Ajuntament i el 

districte (ja en territori d'Horta-

Guinardó, encara que el tema va 

sortir també en consells de bar-

ri de Grassot) han estat intermi-

tents i no han respost a totes les 

peticions veïnals. "Vam demanar 

una teulada ecològica i ara enca-

ra ens queda el dubte de qui s'en-

carregarà de la neteja i del soroll 

que farà l'entrada de mercaderi-

es", afegeixen.

Mentrestant, les obres d'ade-

quació i reconversió de l'espai en 

un supermercat de cadena van a 

bon ritme: s'hi treballa des de fa 

setmanes des que a finals d'agost 

ja es va completar la fase amiant 

i aquest dilluns ja hi entraven les 

neveres de gran capacitat. •

A. B.

Un grup de persones vinculades a l'històric 

Casal de Gent Gran de Gràcia, ubicat al carrer 

Siracusa i que ha compartit dinàmiques amb 

la residència pública de gent gran, s'han organitzat 

amb la vista posada als actes a plaça de la Vila i al 

Districte d'aquest dilluns que ve amb motiu del dia 

internacional per protestar contra el possible tan-

cament del casal i la utilització de l'espai en benefici 

de la residència. Hi haurà pancartes assegurades, se-

gons han explicat fonts coneixedores de l'acció.

 L'organització de la reivindicació va arrencar abans 

de l'estiu, quan la jubilació de l'anterior directora de la 

residència, Asun Soto, va anar acompanyada d'una de-

claració d'intencions en aquest sentit. "No hi ha una di-

nàmica cívica i coincideix el fet que la residència neces-

sita més espai", va dir Soto a L'Independent a mode de 

balanç (vegeu núm. 894).

Ara, amb l'arribada imminent de la seva substituta el 

17 d'octubre, els col·lectius, que compten amb el suport 

de treballadors de l'equipament, argumenten la neces-

sitat del casal com a espai cívic, malgrat la dinàmica 

creixent d'estructura empresarial a la resta de casals 

del barri (vegeu Opinió Convidada). "Volem reprendre 

les activitats que tornaran a pivotar a l'entorn d'una 

renovada Associació Germanor, l'entitat que històrica-

ment ha gestionat l'espai des dels temps de l'estimat 

Francesc Vilaplana.

Manifestacions en el sector privat. També en aquest 

àmbit aquesta setmana [foto] hi ha hagut protestes 

al Passeig de Sant Joan, davant de la residència Bon 

Repòs, on han acomiadat un treballador i els sindicats 

han denunciat l'atenció mèdica que reben els pacients 

amb "manca de personal i manca de mitjans". Direcció i 

sindicats han obert negociacions.•

Protesta de col·lectius 
de gent gran pel 
futur del casal de la 
residència de Siracusa
Desplegaran pancartes dilluns 
en els actes del dia internacional 

Cedida

Ara els dubtes se 
centren en la neteja 
de la teulada i el 
soroll per l'entrada 
de mercaderies
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editorial

Comunitat i 
sostenibilitat
La tasca i la responsabilitat dels espais 
d’educació ambiental, i a la nostra ciu-
tat n’hi ha uns quants, són bàsiques per 
estendre la cultura de la sostenibilitat 
entre la població, alhora que aporten 
les eines per avançar en la consciència 
crítica de la ciutadania. Que no es 
poca cosa. El paper que desenvolupen 
als barris és clau perquè els canvis no 
es quedin en el paper, ni en proclames 
teòriques ni en promeses que mai 
esdevenen realitats. Treballen dia a 
dia, a peu de carrer, sense interme-
diaris, són referents de proximitat, i 
necessiten recursos i suport de l’ad-
ministració. Sense discussions.

Al districte de Gràcia els exemples 
són nombrosos, i no ens cansem mai 
de destacar la feina que fan equipa-
ments i entitats històriques, col·lectius 
autogestionats i autoorganitzats, o 

un veritable motor als barris del nord. 

en marxa de més propostes obertes 
a la ciutadania, aquesta setmana do-
nem cobertura a un dels projectes 
destacats que s’hi desenvolupen des 
de fa dos any, i que s’emmarca en les 
activitats de comunitat i sostenibilitat: 
el compostatge comunitari al barri. 
Amb dos punts de compostatge, un a 
l’Aula Ambiental i un altre al Punt Verd 
de Vallcarca, l’espai porta a terme tot 
un programa de compostatge comu-
nitari que es va consolidant, però que 
encara necessita de més participants, 
tant individuals com col·lectius. Es 
tracta d’un programa que incideix en 
l’economia circular i en el concepte 
de residu zero. Totes les iniciatives en 
aquest sentit són poques.

Turull reforça la campanya 
d’impuls al compostatge

Davant d’un projecte que avança de portes endins, alguns 
veïns de Gràcia comencen a sentir-se cada cop més des-
connectats de la reforma del futur mercat de l’Abaceria i 
declaren que, tot i que, l’actual enfocament podia ser “vàlid 
fa uns anys” amb la crisi climàtica cal “reformular l’urbanisme 

de la ciutat”. Així, neix Abaceria 3.0, una proposta per re-
pensar la reforma en sincronia amb les necessitats del barri 
i alhora amb la sostenibilitat. “Les investigacions demostren 
que estar en contacte amb el verd calma l’ansietat i genera 
benestar. És salut”, defensen els membres de la iniciativa. 

L’Aula amplia la difusió i formació d’una pràctica que redueix residus
Isabel Palazón

Abaceria 3.0, un pulmó verd al centre de la Vila
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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

més sostenible

Isabel Palazón

El tancat de l’espai del mercat, com a suport reivindicatiu

Abaceria 3.0 comença com una 
reivindicació d’un espai verd 
a Gràcia que s’ajusti a l’actual 
situació de crisis climàtica que 

es viu al planeta. “Gràcia és un 
dels districtes amb més densi-
tat de la ciutat de Barcelona”, 
explica Robert Strauss, mem-
bre de la plataforma i un dels 
impulsors del projecte. “No 
hi ha un pulmó verd a Gràcia”, 
afegeix. La plataforma enyora 
espais oberts, semblants a 

ajudaria a refrescar l’ambient”, 
expliquen des de la plataforma. 
Tot i que s’han presentat al-
legacions a l’Ajuntament, la 

plataforma no ha rebut con-
testació de part de l’entitat. 
El maig de 2022 Afectats per 
l’Abaceria van presentar una 
queixa davant el Defensor 
del Poble. En aquesta, recla-
men que el projecte actual, 
que planteja una plaça dura 
semicoberta, només ajudarà 
a incrementar el ja esmentat 
efecte “illa de calor”, fent pujar 

La iniciativa Abaceria 3.0 defensa 
un pulmó verd al centre de la Vila
Davant d’un projec-

te que avança a poc 

a poc, alguns veïns 

de Gràcia comencen a 

sentir-se cada cop més 

desconnectats de la re-

forma del futur mercat 

de l’Abaceria i declaren 

que, tot i que, l’actual 

enfocament podia ser 

“vàlid fa uns anys” amb 

la crisi climàtica cal “re-

formular l’urbanisme 

de la ciutat”. Així, neix 

Abaceria 3.0, una pro-

posta que repensa la 

reforma perquè estigui 

en sincronia amb les 

necessitats del barri i 

alhora sigui ecològica.

Segurament, tot veí o veïna 
de Gràcia que hagi passejat al 
voltant d’on històricament hi 
havia el mercat de l’Abaceria, 
haurà vist que en les reixes 
que l’envolten pengen tot un 
seguit de testos amb plantes 
i cartells que criden per un 
“mercat verd”. Això corres-
pon a la iniciativa Abaceria 3.0, 
impulsada per la plataforma 
Afectats Abaceria, que té com 

de reforma de l’antic mercat i 
crear un de nou més sostenible 
i ecològic. 

Segons la notícia publicada 
a l’Independent de Gràcia 
903, els moviments de 
terres al solar de l’antiga 
Abaceria es faran, segons 
les previsions del Districte, 
a principis d’any. A partir 
d’aquí, es necessitarà un 
període 24 a 30 mesos com 
a mínim per a l’aixecament 
del nou equipament. 
La remodelació integral de 
l’Abaceria, inclòs l’enderroc 
de l’estructura metàl·lica 
que fa mesos que es manté 
dreta al solar de l’antic 
mercat, ja no és un procés 
a llarg termini, i els veïns 
afectats ja han començat 
a rebre les notificacions 
pertinents. 
El passat mes de juny, la pla-
taforma Afectats Abaceria 
ja sumava més de 500 ad-
hesions a la campanya per 
un entorn del futur mercat 
més verd. El col·lectiu de-
fensa que una proposta en 
aquesta línia seria menys 
costosa.

Gener, data 
d’inici de les 

obres
Allegra Strauss

Imatge virtual de la proposta feta per Abaceria 3.0 d’un futur equipament amb més verd

Montjuïc o Ciutadella, en els 
quals es puguin fer vida. A més, 
la situació de Gràcia, lluny de 
parcs naturals i zones verdes 
fa que “no hi hagi llocs en els 
quals les famílies puguin jugar 

-
xer arbres”, explica el Robert 
Strauss. “Hi ha moltes places 
de ciment, però això només 
genera més calor”, afegeix la 
Pepa Ibáñez, un altre membre 
de l’associació. 
L’anomenat efecte ‘illa de calor’ 
és un fenomen que els preo-
cupa especialment. Els carrers 
estrets, la gran quantitat d’edi-

-
tricte són factors fonamentals 
que generen aquest efecte 
que provoca que, anualment, 
la temperatura del sòl pugi. 
Per això, “crear un espai verd, 

La plataforma enyora 
espais oberts com els 

d’altres districtes en els 
quals es pugui fer vida

Consideren que l’actual 
plaça semicoberta de la 
reforma incrementarà 
l’efecte ‘illa de calor’

la temperatura del barri. 
A més, critiquen mesures com 
la implementació d’un pàrquing 
en el soterrani del mercat, l’alt 
cost de l’obra o la construcció 
d’un espai comercial tan gran 
en vers de reduir l’espai per fer 
vida social o oci. Defensen que 
una proposta verda, no només 
seria menys costosa, sinó que 
també reduiria el temps de 
construcció de manera consi-
derable. “En comptes d’espe-
rar tant de temps, es podria 
utilitzar l’espai per alguna cosa 
positiva, perquè de moment”, 
recorden, “està buit”. 
Ara bé, què seria del mercat? 
Quan el projecte va arrencar 

Isabel Palazón
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Els veïns imaginen l’espai com un lloc de trobada i veïnatge

fa quatre anys, l’Ajuntament 
plantejava una reconstrucció de 

de metall original. Malaurada-
ment, l’aparició de restes d’ami-
ant en el sostre va impossibili-
tar això. Però, lluny de repensar 
el disseny, la proposta actual 
és la de “recrear” l’esquelet 
metàl·lic amb una construcció 

nova. La plataforma, en canvi, 
proposa la creació d’un mercat 
més reduït. “Ho veiem com una 
oportunitat de construir una 
cosa nova”, explica l’Allegra 
Strauss, membre de ‘Afectats 
per l’Abaceria’. 
Sense oblidar el llegat històric 
del mercat al barri, Strauss 
parla “d’integrar elements his-
tòrics i parlar del que hi havia 
anteriorment”, en comptes de, 
simplement, “fer la mateixa 
forma”, però amb materials 

forma recorda que, en aquest 
nou mercat, tornaran menys 
de quaranta parades i temen 
que l’espai s’acabi destinant a 

més sostenible

una gran cadena alimentària. 
Busquen, per sobre de tot, 

tòric i tradicional” i garantir 
que aquells venedors que van 
haver de marxar tornin però 
sense que, per això, s’hagi de 
renunciar a un espai verd. 
Tot i que encara no hi ha 

‘Afectats per l’Abaceria’, la pla-
taforma declara que volen “un 

La iniciativa també 
pretén poder preservar 

l’edifici “històric i 
tradicional”

generar una “cohesió veïnal”. 
Zona de jocs per nens, petanca 
pels avis, zones verdes i font 

en la comunitat. “Les investi-
gacions demostren que estar 
en contacte amb el verd calma 
l’ansietat i genera benestar… 
És salut. I la salut de la gent 
del barri és el més important”, 
declara la Pepa Ibáñez.

Torna una nova edició, i ja serà la setena, de la iniciativa nascuda 

ons, amb més continguts i propostes al voltant del concepte de 
roba justa. Les persones que hi ha darrera del 2n Roud Market 
són la Nina, la Rosa, la Gisela i l’Adriana, quatre amigues molt 

tèxtil que un dia van decidir organitzar un mercat de segona mà, 
a l’espai del carrer Diluvi, sota aquest nom (podeu recuperar 
una entrevista al De Verd 173). La propera cita serà el cap de 
setmana del 15 i 16 d’octubre, d’11 a 21h dissabtre i d’11 a 14h 
diumenge. Com sempre, a Diluvi, 5.

El mercat de roba de segona 
mà 2n Roud Market celebra 7a 

edició a l’espai de Diluvi 5

Cedida

Allegra Strauss

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:

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________  Edat: _______

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.:_____Pis: ___ Porta: ___   Localitat: ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:           Signatura:    Data:     /   /

IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat 
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei 
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural 
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries 
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts 
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data 
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut 
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fitxer de socis i sòcies, el responsable 
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les 

vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’oferir-vos 
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a 
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 

L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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“L’autocompostatge requereix un 
sobreesforç però els beneficis són clars”

Per què dius que l’autocompos-
tatge requereix un sobreesforç?
Demanem a la gent que faci un sobre-

Perquè el que s’ha de fer és separar una 
part de les restes crues (fruita, verdura, 
closques d’ous), marro de cafè, restes 
d’infusions, restes de jardí i de poda, i 
tenir un cubell a part a casa perquè no 
va en el mateix cubell que les restes 
orgàniques del contenidor marró. I això 
representa destinar un espai més, a més 
de tenir consciència ambiental.

Què és fa després amb aquestes 
restes?
S’ha d’anar al punt de compostatge 
comunitari i deixar allà aquestes restes. 
Qui s’encarregui de fer el manteniment 
d’aquest punt, aportarà la matèria seca 

La proporció seria, aproximadament, un 
70% fresc i un 30% sec.

Qui ho pot fer?
En el cas de Gràcia, els veïns de Vallcarca 

Joan Solé és el tècnic de com-

postatge de l’Aula Ambiental 

Bosc Turull, que ara ha reprès 

el programa d’activitats, una 

part de les quals tenen a veure 

amb el compostatge. A Gràcia 

hi ha dos espais amb compos-

tadors comunitaris: Vallcarca i 

Turull. Com explica Solé, quan 

compostem millorem la ges-

tió dels residus orgànics i afa-

vorim l’estratègia del residu 

zero. Implica esforç individual 

però retorn i benefi cis clars 

per al medi ambient. A la dreta, Joan Solé fent una formació sobre compostatge al Bosc Turull

Silvia Manzanera

Aula Ambiental Bosc Turull

i els Penitents, el Coll i la Salut, associa-
cions o entitats interessades, i escoles i 
instituts. De forma individual, la persona 
que hi participa veu el cicle complet de la 
matèria orgànica i estableix una relació 
amb l’economia circular. Un residu deixa 
de ser residu perquè entra en el circuit 
perquè s’acaba transformant en compost 
i es fa servir.

O sigui, residu zero.
Sí, el compostatge s’emmarca en l’es-
tratègia de residu zero, perquè s’evita 

malauradament encara hi ha molt residu 
que va a parar a l’abocador. 

També es una manera de reduir 
la brossa orgànica.
Tenir més contenidors representa cente-
nars de camions circulant, fer processos 
de triatge... No som conscients de l’im-
pacte ambiental que això genera. Tenim 
un problema amb els contenidors de 
l’orgànica, no per falta d’informació. Crec 
que és una qüestió gairebé d’incivisme. 
Els contenidors de l’orgànica reben molts 
impropis i resulta molt difícil fer un apro-

en canvi, porta residus de qualitat, es 
deixen a la unitat, i gràcies a un man-
teniment, el resultat és el compost. O 
sigui, que tot aquest esforç que dèiem al 
principi té un retorn. 

D’on surt la proposta de com-
postatge comunitari que es fa 
a Turull?
És un programa de la Xarxa municipal 
de compostatge comunitari impulsat 

per Gestió de Residus de l’Ajuntament 
de Barcelona, que rep el suport dels 
districtes on s’instal·li, amb la complicitat 
de les entitats locals arrelades en aquell 
barri, que assumeixen el seguiment, com 
és el cas de l’Aula Ambiental del Bosc 
Turull. Nosaltres també gestionem el 
compostador de Vallcarca. En total som 
vuit punts a la ciutat. 

Per a l’Aula Ambiental és un dels 
projectes destacats? Té perspec-
tiva de créixer?
Des de fa gairebé dos anys que es va 
posar en marxa i la valoració que fem 
és molt positiva. Fem diverses activitats 
entorn el compostatge comunitari, i 
també sessions al programa d’Escoles 
+ Sostenibles. També hi ha la intenció 
de fer créixer la xarxa amb més suport, 
coordinació i recursos. 

Des de la teva experiència, creus 
que ara tenim més consciència 
ambiental?
Tinc alt i baixos en la percepció. Tot i que 
vist amb perspectiva i fent una mirada 
enrera, crec que en alguns aspectes sí 
s’ha avançat molt. Apropar els punts 
verds va ser molt positiu, hi ha un sector 
de la població molt implicat. Potser falta 
valentia política. Fem tard des de fa molt 
temps. I això es veu clarament amb el 
canvi climàtic. 

Infants participant al taller sobre compostatge analitzant el resultat del procés

Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2021. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: La llibertat d’expressió, a la corda uixa



L’Independent de Gràcia

30 de setembre de 2022

7Esports
El primer equip del 
Gràcia Futbol Sala 
comença la temporada 
de l'assalt a la Segona B
Els d'Albert Higueras incorporen Marc Rodríguez (Les Corts) 
i compten amb tres porters "per donar més competència"

Àlex Gutiérrez Pascual

Un duel a la pista del Sant 

Joan de Vilassar de Mar 

obrirà dissabte 1 (18h) el 

curs futbolístic 2022-23 

per al primer equip del 

Gràcia FS al grup 1 de la Tercera 

Divisió Estatal de futbol sala, la 

temporada en què el conjunt que 

entrena Albert Higueras vol lluitar 

per fer el salt a la Segona B. El tèc-

nic taronja ratifica aquest propò-

sit després d’aconseguir una meri-

tòria cinquena posició la passada 

campanya (vegeu núm. 898), però 

per evitar eufòries i pressions i ne-

cessàries opta pel “partit a partit”. 

Després de les baixes de Carlos 

Jané i Mario, l’equip manté el bloc 

del curs passat amb l’arribada de 

Marc Rodríguez, procedent del Les 

Corts però amb passat gracienc, i 

Hugo Rubio, fins ara jugador ju-

venil del CET10. L’altra novetat a 

la plantilla és la presència de tres 

membres a la porteria amb la in-

corporació del porter Roger Petri, 

provinent del filial taronja. “Serem 

tres porters per donar més compe-

tència”, assegura Higueras. L’altra 

incorporació de l’equip B és Toni. 

“L’objectiu a mig termini és inten-

tarem millorar el cinquè lloc i su-

mar tres punts cada partit. Si això 

ens apropa a l’ascens, genial”, co-

menta el tècnic gracienc. Després 

del pas al grup 2 del Les Corts, un 

dels conjunts a tenir més en comp-

El primer equip del Gràcia FS aspira a lluitar per l'ascens a Segona B. Foto: À.G.P.

te de la categoria, el potencial d’al-

guns rivals del quadre del Gràcia 

encara és una incògnita, tot i que 

la formació taronja coneix diver-

sos equips amb qui s’ha enfron-

tat les temporades passades, com 

Prosperitat, Montsant o Estel 

Vallseca. 

“Segur que hi ha equips molt 

bons, però no hi ha una referèn-

cia”, afirma Higueras. “Si en algun 

moment de la temporada estem 

per disputar l’ascens benvingut 

sigui”, afegeix. El Gràcia tanca-

rà la primera volta rebent el Sant 

Quirze del Vallès (4/02) i visitarà 

els vallesans per acabar la lliga re-

gular (27/05).  

El Gràcia FS manté el treball 

amb la base i compta amb un 

equip filial, que disputa la Segona 

Divisió Catalana de futbol sala i ar-

rencarà la lliga el proper 15 d'oc-

tubre al grup 3 de Barcelona amb 

un partit contra el Badalonès a la 

pista de l'Esportiu Claret (18h). 

També té tres equips juvenils, dos 

conjunts a les categories cadet i in-

fantil, i una formació de jugadors 

alevins.

L'Europa de futbol sala prepara el 
curs amb cinc equips. La secció de 

futbol sala del CE Europa compta 

amb dos equips sèniors, que ju-

guen als grups 7 i 8 de Barcelona 

de la  Tercera Catalana. També tre-

balla amb dos equips de categoria 

juvenil que disputen la Tercera 

Divisió i un conjunt cadet. •

À. Gutiérrez Pascual

E l Nou Sardenya viurà una ses-

sió doble aquest cap de setma-

na, amb els primers equips de 

l'Europa disputant la jornada de 

lliga a casa. El femení reprèn dis-

sabte 1 (20h) la competició al grup 

Nord de Segona Federació amb la 

visita del Saragossa Femení, amb 

qui les escapulades ja s'han en-

frontat aquesta temporada i van 

derrotar a la primera eliminatò-

ria de la Copa de la Reina (3-0). En 

aquesta tercera jornada, el conjunt 

de Joan Bacardit vol evitar l'excés 

de confiança pel ple de victòries i 

sumar així tres punts més a la clas-

sificació. "Serà un partit totalment 

diferent al que vam jugar a la Copa 

de la Reina", ha apuntat en roda de 

premsa Bacardit. El tècnic escapu-

lat espera canvis en el sistema de 

joc i en l'onze inicial a l'equip ara-

gonès, que ve d'empatar amb l'Es-

panyol B. L'Europa haurà d'estar 

alerta al perill de les migcampistes 

Teresa Rey i Sara Ismael, així com 

de la defensora Cris Beltrán. El tèc-

nic europeista no podrà comptar 

encara amb Núria, Peque, Abad i 

Jou, a causa de les lesions.

De la seva banda, el primer 

equip masculí també lluita contra 

l'eufòria excessiva a la jornada 4 

de lliga. Els d'Ignasi Senabre re-

ben la Fundació Grama diumenge 

2 (12h) a casa com a líders del grup 

L'Europa ha sortit victoriós del camp del Vilafranca (0-2). Foto: Àngel Garreta

5 de Tercera Federació. "El partit 

ens exigirà la nostra millor versió 

perquè ells són un equip molt com-

plet", avisa Senabre, que compta 

amb tots els efectius disponibles, 

a l'espera que el migcampista Javi 

Prats acabi de recuperar la forma. 

L'Europa haurà de seguir de prop 

les accions dels colomencs Ángel, 

Adri Gimeno i Montalbán.•

L'Europa avisa dels perills de confiar-se 
per la visita dissabte del Saragossa Femení
El primer equip masculí també rebaixa l'eufòria per al partit de 
diumenge 2 contra la Fundació Grama al Nou Sardenya (12h)

Breus

Centre, EDAMI i 
Tres Peons volen 
més presència de 
dones als escacs

Amb la jugadora d'escacs 

Olga Alexandrova, 

mestra internacional i 

gran mestra femenina, 

com a participació 

més destacada, el Club 

d'Escacs Tres Peons 

organitza amb el Centre 

i l'Escola d'Escacs 

Miguel Illescas la 

primera Trobada Dones 

i Escacs, el 22 d'octubre 

al Centre (Ros de Olano 

9). L'objectiu de la 

iniciativa és impulsar 

la presència femenina 

en aquest esport. El 

programa inclou una sèrie 

de partides simultànies 

amb Alexandrova, tallers 

d'escacs i un torneig de 

partides ràpides.

Cedida: CE Tres Peons

L'Espai Jove La 
Fontana acull 
dijous 6 la Festa 
de l'Esport

Entitats i esportistes 

que promouen l'esport 

al districte rebran un 

reconeixement en una 

nova edició de la Festa 

de l'Esport a Gràcia. 

L'Espai Jove La Fontana 

acollirà dijous 6 (18.30h) 

l'esdeveniment, que 

conduirà la periodista 

Rita Roig i comptarà amb 

una exhibició del Grup 

de Gimnàstica Federació 

Acell, d'atletes amb 

discapacitat intel·lectual.

El futbol sala s'activa a La Salle 
i Gràcia-UBAE. La secció de 
La Salle ha iniciat el curs amb 
140 esportistes nascuts entre 
2016 i 2006 i tretze grups: set 
de competicions federatives, 
quatre d'escolar i dos d'iniciació. 
L'AE Gràcia-UBAE treballa 
amb vuit grups, des de sènior 
fins a prebenjamí, i tres més 
d'iniciació. L'entitat compta amb 
102 futbolistes i cinc tècnics.
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Cartes al director

Xantatge a l'hoquei 
del FC Martinenc
Comença la nova temporada pels nens i 
nenes inscrits al Club d’Hoquei Martinenc. 
Amb la il·lusió de sempre, les famílies ens 
retrobem a les grades del pavelló per tor-
nar als entrenaments setmanals amb tots 
els companys i companyes de l’equip. 
La inesperada sorpresa ha estat l’email que 
ens han enviat des del Club, on ens exigei-
xen que és necessari renovar els packs es-
portius d’entrenament del Club. El fet és 
que aquest pack té el “mòdic” preu de 165 
euros, sense opció a adquirir-ne un més 
bàsic i més barat. Segons indiquen, cap 
jugador podrà inscriure’s si abans no pre-
senten el comprovant de la comanda. I no 
es pot desglossar, s'ha de comprar ínte-
gre. Estem parlant de nens i nenes a partir 
de 7 anys, que juguen per passar-s’ho bé i 
aprendre, més enllà de jugar la lligueta els 
caps de setmana. A més, l’hoquei ja inclou 
de per sí una despesa important en materi-
al que totes les famílies ja assumim, a més 
de l’equipació ofi cial del Club pels partits 
de lliga. Les famílies no podem entendre 
que ens obliguin a pagar aquesta quantitat 
tant considerable de diners, sense donar-
nos explicacions, amb un to totalment im-
peratiu, i jugant amb els sentiments dels 
nostres fi lls, ja que qui no paga, no podrà 
entrenar. Estem parlant d’un esport ama-
teur, amb què volem que els nostres fi lls i 
fi lles gaudeixin i aprenguin valors com el 
companyerisme, l’esforç i la constància. 
La resposta del club ha estat acceptar que 
la seva comunicació dels últims dies i me-
sos ha estat desencertada, però que el seu 
posicionament segueix sent  mantenir el 
pack íntegre. Insisteixen que es pot pagar 
a terminis i que per aquells amb difi cul-
tats econòmiques, la “solució” és dir-nos 
que estudiaran cada cas. Al·leguen que “fa 
goig veure arribar a l’ equip conjuntat”. La 
contradicció em sorgeix quan per entrenar 
només caldria la samarreta, pantaló i mit-
geta. Aquesta decisió ha generat molt ma-
lestar i ens demostra el tipus de gestió que 
s’està fent des de la direcció. Serà qües-
tió de començar a buscar-nos altres clubs 
d’hoquei on primin uns valors més alineats 
amb els nostres.
Carla Sánchez

Opinió

No arriba a la categoria de notícia i per això li donem espai 
aquí: sí, a Gràcia també hem tingut aquesta setmana una ver-
sió local del duo Pimpinela que es porten Junts i ERC. Zzzzz. 

Som-hi. Es veu que dijous passat des del Districte es va proposar a ERC 
presidir la junta de portaveus perquè n'ostenta la vicepresidència i el 
president Ferran Mascarell no hi podia ser. Va arribar dimarts i la pro-
posta va saltar ofi cialment per motius jurídics (no es pot delegar quan el 
reglament diu que sí) i es va haver de canviar de dia a dimecres, ja amb 
Mascarell. Junts jura i perjura que ells no hi tenen res a veure i que tam-
bé els sembla estrany. Però uns i altres es van esgarrinxar encara més 
quan ho vam saber. També hi va haver nervis a la mateixa junta pels ho-
raris i perquè la consellera de Junts va arribar amb retard. 

El
depen-

dent

Editorial

El llarg adéu de l'aparcament 
de superfície

E
xperts amb sobrada autoritat com Ole Thorson posen xifres ge-

nerals a un fenomen que ja no genera aquelles antigues mani-

festacions de protesta per la pèrdua de places d'aparcament al 

carrer: un 80% dels vehicles s'ubiquen als pàrquings privats i 

públics i el veïnat paga i calla. La maniobra de distracció que en 

el seu dia va suposar la creació de l'àrea verda només va ser això: una 

maniobra, i ningú es va creure que hi seguiria havent-hi aparcament 

per a tothom. ni gratuït ni de pagament reduït.

En els últims anys, a Gràcia, 

on quan es parla de superilles 

ja fa anys que hi convivim i on 

fa dècades que a les places no-

més s'hi passeja, hi ha la ten-

dència següent: reforma que 

arriba, reforma que elimina 

els espais d'aparcament verd 

o blau. Una cerca simple al 

web de l'Independent permet 

desplegar desenes de trans-

formacions urbanístiques que han seguit aquesta línia: Campelies, 

Riera de Cassoles, Maignon, Torrent de l'Olla, darrerament Torrent 

del Remei, Romans o Ventalló...Lluny queden en el debat els primers 

carrers de plataforma única del nucli històric, on simplement van pas-

sar d'espais lliures a desterrar el cotxe. De quin any són aquests cot-

xes aparcats a la plaça del Diamant? Fa cent anys? Doncs ni quaranta.

I el signe dels temps va cap aquí: tots els projectes nous de reforma 

de grans o petits eixos viaris eliminen bona part o tota l'àrea verda: Pi 

i Margall, Coll del Portell, eix Sedeta-Claret, avinguda Vallcarca sud... 

No hi ha marxa enrere.

De quin any són aquests 
cotxes aparcats a la 
plaça del Diamant? Fa 
cent anys? Ni quaranta

Lola Capdevila 

Ha sigut difícil descansar aquest 

estiu amb tanta calor i xafogor. 

Comencem el curs i omplim agen-

des amb activitats, objectius i obliga-

cions. De l’estiu ens queden els bons 

records, les fotografi es i una mica de des-

connexió, però ara, de cop, a l’agenda hi 

ha les mateixes anotacions, rutines i in-

tencions que el curs passat. Estem enca-

llats i ens costa trobar propòsits conjunts 

i realitzables entre ciutadania, instituci-

ons i administracions. Tinc la sensació 

que repetim esquemes que no ajuden a 

millorar. Brutícia, incivisme, soroll, in-

seguretat, lloguers que no es poden pa-

gar i veïnes obligades a marxar, desno-

naments... Cinc anys a la plaça de la Vila, 

cada dilluns, reclamant llibertat i amnis-

tia total. El tancament, esperem que pro-

visionalment, del Rebost Solidari. Sense 

lluita i noves iniciatives no hi ha canvis. 

Si sempre fem el mateix el resultat és el 

mateix. Hem de trobar l’espurna de viure 

i de conviure! Un aplaudiment a les veï-

nes per veïnes i veïns de La Salut per la 

Festa Major programant, entre d'altres, 

un concert únic i preciós: SOSTRES3BIS, 

amb Toti Soler, Borja Penalba, David 

Fernàndez i Jana Montllor. Seguim re-

mant, però mirem que els objectius si-

guin possibles, engrescadors i ens portin 

a un nou escenari. Que la fera ferotge no 

ens paralitzi!•

L'espurna de viure

Sense noves iniciatives 
no hi ha canvis. Si 
sempre fem el mateix 
el resultat és el mateix

Ull de 
dona
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de Gràcia

Amb la 

col·laboració:

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2 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.

3 Repetició quinzenal del programa Tot comerç. Es combina amb la Tertúlia 

Política. 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 Programació 
Ràdio Gràcia 2022Ràdio Gràcia 2022

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

Lalo López

Tobacco Road

Tradicionàrius 

– Punt i seguit
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17 a 18 h Espai Solidari (1)
Tradicionàrius 

– Punt i seguit

Lalo López

Tobacco Road
Teatrí de Butxaca

Las tardes 

a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1)
Gràcia 

Multiesports
Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç
Pop Go The 

Beatles

Tertúlia Política 

(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 

Geografi a
Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1)
Sortides amb 

Gràcia

Temps de Música 

i espectacle 
Toc Escapulat
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Exposicions
A partit del 30 de setembre
Exposició conmemorativa 1992-2022, 30 
anys al servei del barri. Mostra per cele-

brar el 30 aniversari del Centre Cívic El 

Coll - La Bruguera

Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 

15)

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)

Exposició dels guanyadors de la 21èna edi-

ció del Concurs de Pintura al Passeig de 
Sant Joan. 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321

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 1 d'octubre
Nuestra Trama - Exposició participativa. 
Exposició multimèdia, un espai de creació 

i reflexió on les protagonistes s’expandei-

xen i despleguen la seva trama: del Perú 

al Marroc, de Nigèria a Hondures, del 

Senegal a Barcelona.

Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 

190-192) 

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 (Pl 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 30 de setembre 
Jocs de taula familiars. Cada divendres a 

la sala infantil. 

Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. de la Vall 

d'Hebron, 65-69), durant tota la tarda

Mercat d’intecanvi
Casal Can Carol (Cambrils, 26-28), de 

17.30h a 19h

Divendres Zone. Espai de trobada. 

Torneig de FIFA. De 12 a 20 anys.

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 

190), de 18 a 20h

Festa del 30 Aniversari del CC el Coll. Per 

celebrar el 30è aniversari, el centre cívic 

ha organitzat un concert amb la Mirla 

Riomar, un espectacle de dansa vertical 

amb ‘Malditaseas’, un espectacle de foc i, 

per acabar la nit, una festa amb Dj. 

Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 

15), a partir de les 20h

Concert: T4. Duet argentí de música bar-

roca format per Patricia Deleo (soprano) i 

Sergio Casanovas (tiorba).

La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 

a les 20h

Concert: MC Acoustics.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert: Bart Davenport + Hoven. Dos 

concerts de la mà dels sons de guitarra i 

blues de Bart Davenport i de Hoven, cinc 

músics lleidetans d’indie-folk

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Teatre: Divina Comedia. Lluny del melo-

drama dantesc, aquest espectacle fa un vi-

atge per l’infern, el purgatori i el cel a tra-

vés de tres monòlegs d’humor de la mà de 

la Sandra U, la Irene Francolí i la Camila 

Dever.

Teatre Golem’s (St. Lluís, 64), a les 21.30h

Monòleg: Érase una vez los ochenta. 

Teatreneu (Terol, 26), a les 21.30h 

Concert: Swingin’ Cammels. Actuació de 

Robindro Nikolic de jazz manouche, i al-

guns temes de l'Orient Mitjà. 

Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 1 d'octubre 
Concert: Sweet Marta & The Blues 
Shakers.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Festa Army Forever Bulletproof. 

L’associació Iniciativas de Apoyo a 

Minorias Sociales ONG porta la festa te-

màtica del grup de k-pop BTS.

Espai Jove la Fontana, a les 16.30h

Concert: Sugarcrush + Solo Carmen.

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Diumenge 2 d'octubre
Festival L'Hora del Jazz: Madera Viva Trio 
+ María Esteban Quintet.
Plaça de la Vila, a les 18h i a les 19h

Dilluns 3 d'octubre
Casal infantil: Què en saps dels 30 anys.

El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 18h

Dimarts 4 d'octubre
Taller: Relats des-orientats. Un arxiu de 

microrelats sobre el mobiliari urbà. Dos 

sessions. La participació en el taller tam-

bé inclou una visita guiada a l'exposició 

Objectes Comuns del Museu del Disseny 

(mostra a la qual està vinculada aquest 

taller). Activitat gratuïta. Inscripcions a 

l'enllaç de la web de l'equipament.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Aula d'Extensió Universitària de Gràcia: 

El nou ordre mundial i la guerra d'Ucra-
ïna. Víctor Pou, professor d'Economia i 

Relacions Internes de la UE a IESE.

La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Concert: Dimarts Manouche. Sessió dedi-

cada al gipsy jazz.

Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dimecres 5 d'octubre
El racó dels pares. Primeres passes: A 
la  voreta dels núvols. A càrrec d'Esther 

Miñarro. De 6 mesos a 3 anys.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 

les 11h

Presentació del llibre Places que fan 
Gràcia de Jordi Badal Josa. Textos i foto-

grafies de l'autor, algunes d'elles en 3D, de 

les places i espais  verds de Gràcia.

La Perla 22, a les 19h

Micro obert.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 

59), a les 21.30

Dijous 6 de d'octubre 
Curs d'esperanto. Tots els dijous.

Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

Divendres 7 d'octubre
Primeres passes: Shhh! Amb Martha 

Escudero. De 6 mesos a 3 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 11h

Concert: Amore.

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 30 de setembre
Club de lectura feminista. Presentació 

del taller Llegir les Dones. Amb Teresa 

Roig. Organitza Agita't Gràcia.

Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h 

Teatre: La Dama de (Des)honor. Un mu-

sical dins d'una comèdia. 

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h, ds 

18.30 i 22h i dg a les 18h

Dimarts 4 d'octubre
Projecció de Diáspora en el Sahara amb 

el seu director, Néstor Antonio Suleiman. 

Guanyadora del primer premi del festi-

val Fisahara, 2019. Agita't Gràcia.

Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h 

Garbells de llengua. Taller gratuït per 

millorar el català parlat. 10 sessions. 

Organitza la Coordinadora d'Associa-

cions per la Llengua Catalana (CAL). 

Inscripcions a la secretaria de l'Orfeó. 

Més informació: cal.cat / 934159002 / 

garbells@cal.cat

Orfeó (Astúries, 83), de 19.30h a 21h

Dijous 5 d'octubre
Cicle de cinema per a la gent gran: Ser 
o no ser. D'Ernst Lubitsch. Amb Carole 

Lombard i Jak Benny.

Ateneu Roig ((Torrent d'en Vidalet, 32-

34), a les 11h

Del 2 al 30 d'octubre
Exposició Cu-Cut!, sàtira política en 

temps trasbalsats, 1902-1912.

La Violeta (Maspons, 6)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

FLIB, inici i cloenda a la Vila, 
i més enllà del festival 

La primera edició del FLIB, el Festival de Literatura Italiana de Barcelona, que 

arrenca aquest dijous a la llibreria gracienca Le Nuvole amb una exposició 

fotogràfica a càrrec de l'alumnat de l'Scuola Holden, i que oferirà el gruix de la 

programació a la biblioteca Agustí Centelles tot el cap de setmana, torna a la Vila 

per tancar el cercle amb dues propostes. La primera, l'acte de cloenda al Jardí 

del Silenci, el 2 d'octubre amb el reading poètic a càrec de Guido Catalano. I el 

FLIB Off, amb la presentació del darrer número de la resvista The Passenger 

dedicat a Barcelona, a càrrec d'Anna Pachecho, Jordi Amat, Marc Gómez 

del Moral i Marco Agosta. Modera el periodista cultural David Guzman.

Diumenge 2 d'octubre al Jardi del Silenci (Encarnació, 62), a les 19.30h
Dijous 6 d'octubre a la biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 104), a les 18.30h

Recomanem

@royalcinemax

Amb el suport de
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Silvia Manzanera 

L’Encontre Internacional de 

Música Experimental de Gràcia-

Barcelona, que arriba a la 27a 

edició, tindrà lloc del 6 al 29 d'oc-

tubre a vuit espais de la ciutat, amb 

una línia editorial "continuista" del 

llegat de qui va ser ànima i impul-

sor del LEM, Víctor Nubla, com ha 

recordat a la presentació del festi-

val aquest dijous, Maria Vidal, la di-

rectora artística. L'objectiu -fer ac-

cessible les músiques d'avanguarda 

a un públic ampli- es manté priori-

tari amb les entrades a preus po-

pulars i abonaments de 40 euros 

per a totes les actuacions, i amb un 

cartell divers. "De vegades no sa-

bem què passarà al LEM, ens agra-

da molt sorprendre'ns amb les pro-

postes", ha apuntat Aleix Salvans, 

membre de l'equip de Gràcia 

Territori Sonor, que també ha re-

cordat les paraules de Nubla so-

bre l'etiqueta de "diferent" que se 

li atribueix al LEM: "Fem un festival 

de música normal perquè el que no 

és normal és que tothom escolti la 

mateixa música".

Entre els artistes que partici-

paran enguany destaca l’Orches-

tra Fireluche, que el 14 d’octubre 

presentarà al CAT ‘Segona florada’, 

el darrer disc que van gravar amb 

Pau Riba. A més, algunes de les pro-

postes més consolidades del pano-

rama experimental europeu seran 

L'Orquestra Fireluche presentarà al CAT ‘Segona florada’. Foto: Cedida

presents, com ara el cas del danès 

Jørgen Teller i de Macromassa, 

que participaran al concert de clo-

enda, el 29 d’octubre, al Museu de 

la Música. Més presència femenina 

(destaca el col·lectiu d'improvisado-

res Veus Lliures i Teranyines), l'es-

glésia de Sant Joan com a nou es-

pai amb el concert del creador Joan 

Bagés i els seus orgues, o l'Àgape a 

Casa Almirall, amb els poetes i cui-
ners Míriam Cano i Martí Sales, i la 

música de Sara Fontán, novetats 

d'enguany. •

Orquestra Fireluche, Macromassa, Veus 
Lliures o Jørgen Teller, al LEM 2022
Un Encontre en l'Espai-temps entre Jordi Heras i Gabriel Pereira 
el proper dijous obrirà el 27è dispositiu de música experimental

Breus

Art i educació 
ambiental a la 
nova mostra de 
l'Espai Mosaik

En la línia de mantenir 

el debat sobre la realitat 

ambiental que vivim, 

l'Espai Mosaik presenta 

des de divendres 30 i fins 

diumenge 2 d'octubre 

l'exposició 'Millor fer com 

si res' a càrrec de Valco, el 

projecte de l'artista argentí 

Valentino Coton que va 

encentar el 2019 quan es 

va establir a Barcelona. 

L'espai cultural de Gran 

de Gràcia 77 inaugurarà 

l'exposició amb la música 

en directe d'Unreal Trio, 

amt temes inspirats en 

l'obra exposada. Hi haurà 

degustació de cava de la 

cooperativa L'Olivera, 

cafè de SlowMow per la 

visita guiada de dissabte 

i vermut de la bodega 

Quimet pel diumenge. 

Cedida

Els 'Dijous 
imprescindibles' 
dels Verdi sumen 
col·loqui i copa

El cine Verdi dona un 

nou impuls a les sessions 

del seu cicle de clàssics 

dels dijous, a partir 

d'aquesta setmana, amb la 

participació del periodista 

cinematogràfic Eduardo 

de Vicente, encarregat 

de la presentació i el 

col·loqui sobre el film, i 

la degustació de cervesa 

cortesia de Damm.

Conal Fowkes: "Tocar 
al Cafè Vienès ha estat 
un dels grans moments 
de la meva vida"
El pianista de la banda de Woody Allen ofereix dos concerts 
per celebrar els quinze anys de jazz a l'Hotel Casa Fuster

Àlex Gutiérrez Pascual

El músic i pianista Conal 

Fowkes prepara els dos 

concerts del quinzè ani-

versari de la programació 

jazzística al Cafè Vienès 

de l'Hotel Casa Fuster, el 6 i 7 

d'octubre. Guanyador d'un pre-

mi Grammy el 2012 per la banda 

sonora del film de Woody Allen 

Midnight in Paris, Fowkes recor-

da per videoconferència des de 

Nova York la primera estada a 

Gràcia i l'experiència d'actuar-hi 

amb Eddy Davis, ànima de la New 

Orleans Jazz Band mort el 2020 

per la Covid, i el mateix Allen. 

Com van arrencar les actuacions 
amb Eddy Davis a Casa Fuster? 

Tot va començar quan estàvem de 

gira amb la banda de Woody Allen, 

fa uns disset anys, i ens vam allot-

jar a l'Hotel Casa Fuster. De se-

guida ens vam fer amics de César 

Royo i Ferran Rojo, subdirector i 

director aleshores. César era un 

gran fan de Woody Allen, esta-

va molt entusiasmat que estigu-

éssim, va voler conèixer-lo. Vam 

passar una estona meravellosa i 

vam mantenir el contacte. Un pa-

rell d'anys després ens vam assa-

bentar que Woody estava a punt 

de fer una pel·lícula a Barcelona, 

Vicky, Cristina, Barcelona, que hi es-

taria durant dos mesos o més. Vam 

trucar César i Ferran per propo-

Fowkes és expert en jazz tradicional i llatí, a més de son cubà. Foto: M. Grabarek

Vam estar deu setmanes actuant 

al Cafè Vienès cinc cops per setma-

na i vam viure a l'hotel. Vaig pas-

sar molt de temps a Gràcia, sortia 

cada matí a passejar i fer un cafè 

a la plaça de la Vila. Vam fer un 

munt d'amics i va ser meravellós. 

Per sort he mantingut unes quan-

tes amistats amb qui seguim en 

contacte i els intento visitar quan 

puc. Després Eddy i jo vam actu-

ar a Casa Fuster diverses vegades.

 

Com era l'ambient al Cafè Vienès?
Era magnífic, ha estat un dels 

grans moments de la meva vida a 

l'hora d'interpretar. Acústicament 

la sala era preciosa. Quan vam co-

mençar a tocar, aquell piano nou 

era meravellós. La resposta del pú-

blic era fantàstica, no recordo cap 

vespre en què la sala no fos plena. 

De vegades estava ple a vessar i hi 

havia gent que no hi podia entrar. 

Quan es va presentar Woody esta 

pleníssim. Va ser emocionant. 

Confia que es repeteixi.
Ja ho veurem, no soc Allen, no tot-

hom vindrà per veure’m a mi [riu], 

però estic segur que l’ambient serà 

magnífic. De fet, Woody ha enviat 

un vídeo curt que es projectarà al 

primer concert, bàsicament de fe-

licitació. Al vídeo diu, i ens ho va 

explicar a Eddy i a mi moltes vega-

des, que aquella sala per ell ha es-

tat segurament l'experiència més 

agradable tocant música jazz, per 

l'acústica i el públic.•

sar-los que si tocàvem segurament 

Woody ho faria també.

Era una proposta arriscada. 
No hi havia cap certesa que Woody 

assistiria, de si vindria un cop o 

vint, però els hi va agradar i s'hi 

van abocar. Ni tan sols tenien un 

piano i mai no havien acollit músi-

ca en directe, era un gran repte. Va 

tenir un èxit increïble. Sense ells 

no hagués estat possible. I ara està 

molt bé que Joan Carles Casanovas 

[l'actual director general] hagi 

continuat aquest projecte. 

El primer concert serà en solitari. 
Serà de celebració, alegre, amb 

cançons relacionades amb els ini-

cis a Casa Fuster amb Davis i Allen. 

Tocaré al piano i cantaré peces 

d'algunes pel·lícules d'ell, temes de 

jazz i cançons que interpretàvem a 

Barcelona aquell estiu.

La segona actuació serà més coral.
Hi participaran alguns músics 

magnífics de Barcelona com Òscar 

Font, Julie Amy, Doc Scanlon i 

Mika Violin. Serà com una jam ses-

sion i el repertori estarà vinculat 

al jazz dixieland, la banda de jazz 

d'Allen i alguns dels temes que 

vam tocar amb tots aquests mú-

sics fa quinze anys.

Quins records té de la primera es-
tada a Gràcia? 
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 

del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

• Los renglones torcidos de Dios. 

Dj, 18.25. Dj, 16.00. Dj, 21.15.

• Viaje al paraíso. Dj, 16.10 i 21.30. 

Dv a dc, 16.30, 19 i 21.30. Dj, 19.10.

• DC Liga de supermascotas. Ds i 

dg, 15.50.

• Dios mío, ¿pero qué nos has 
hecho? 22.00.

• El colegio de los animales mági-
cos. 18.00.

• La vida padre. Ds i dg, 20.00. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 16.00 i 20.00.

• Bullet Train. Dj, 21.30. De dv a dc, 

18.45 i 21.30.

• Padre no hay más que uno 3. 

16.35.

• Alcarràs. Dj, 16.20 i 18.50. Ds i dg, 

18.50 i 21.20. Dv, dl, dm i dc, 16.20, 

18.50 i 21.20.

• Dragon Ball Super: Super Hero. 

Ds i dg, 16.40.

• 42 segundos. 19.40 i 21.55. 

• Tadeo Jones 3. La tabla esmeral-
da. 15.50 i 17.45.

• Avatar. 17.45 i 21.00.

• Los buscamundos. 15.50.

• No te preocupes querida. 16.05, 

18.50 i 21.35.

• La chica salvaje. 16.05, 18.45 i 

21.25.

• Modelo 77. 16.00, 18.40 i 21.20.

Cinemes Girona. Girona, 177

• El nen dofí. Ds i dg, 16.00.

• La barca del vent. Ds i dg, 16.00.

• Modelo 77. Dv, 17.00 i 22.00. Ds, 

dl, dm i dj, 16.00, 18.30 i 21.00. Dg i 

dc, 18.30 i 21.00.

• Crímenes del futuro. Dv i dj, 

22.00.

• La consagración de la primave-
ra. Dv, dg, dl, dm i dj, 16.00 i 20.00. 

Ds, 20.00 i 22.20. Dc, 16.00 i 21.00.

• Black is Beltza: Ainoha. Dv, 16.00 

i 19.30. Ds, dg, dl i dm, 21.00. Dc, 

16.00. Dj, 22.00.

• No te preocupes querida. Dv, 

21.00. Ds, dg, dl, dm i dc, 16.00 i 

18.30. Dj, 17.00.

• Objetos. 18.00.

• Mayerling (ballet). Dc, 20.15.

• Rebellion (doc del mes). Dj, 19.30.

Verdi. Verdi, 32. 

• Fuego. 15.45, 18.15 i 20.20. Ds, 

11.30, 15.45, 18.15 i 20.20.

• Dios mío, ¿pero qué nos has 
hecho? Dv, 16.00 i 18.00. Ds i 

dg, 18.00. Dl, dm, dc i dj, 15.50 i 

18.00.

• Argentina, 1985. 11.30, 15.50, 

17.55, 20.00, 22.30.

• NOP. 22.30.

• Buena suerte, Leo Grande. Dv, 

ds i dg, 18.00. Dl, dm, dc i dj, 

18.25.

• Bullet Train. 20.00.

• Todo a la vez en todas partes. 

Dv, ds i dg, 22.25.

• Viaje al paraíso. 15.50 i 20.35.

• Crímenes del futur. 22.30.

• Cadejo Blanco. 15.50.

• Cinco lobitos. 20.30.

• Moonage Daydream. 22.30.

• Lunana, un yak en la escuela. 

Dl, dm, dc i dj, 17.50.

• Tres mil años esperándote. Dl, 

dm i dc, 22.25.

• La chica salvaje. 11.30.

• No te preocupes querida. Dv, dl, 

dm i dj, 11.30.

• Modelo 77. Dv, dl, dm i dj, 11.30.

• Cendrillon (òpera de París). Dg 

i dc, 11.30.

• Tadeo Jones 3. Dv, 18.30. Ds i dg, 

11.30 i 18.30.

• Los buscamundos. Ds i dg, 11.30 

i 16.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49

• Elvis. 16.00.

• El acusado. 19.00.

• Pacifiction. 21.35.

• Lunana, un yak en la escuela. 

15.45.

• No te preocupes querida. 17.55, 

20.15 i 22.30.

• Alcarràs. 15.45.

• Modelo 77. 18.00 i 20.20. 22.35.

• 42 segundos. 15.45.

• La chica salvaje. 17.55, 20.20 i 

22.35.

• Los renglones torcidos de Dios. 

Dj, 16.00, 19.00 i 22.00.

entrevista

El retorn  del jazz 
a la nostra plaça 

L'Hora del Jazz posa punt i final en el seu pas per la capital a 
l'edició 32 d'una proposta enguany sense restriccions i recuperant 

l'escenari principal a Barcelona: la plaça de la Vila de Gràcia. 

S. Manzanera

El festival seguirà fins al 

20 d'octubre portant 

la música jazz per po-

bles i indrets del país, 

però a Gràcia, el bloc de 

concerts a l'aire lliure s'acaba 

aquest diumenge 2 d'octubre 

amb els concerts de Madera Viva 

Trio (18h) i de Maria Esteban 

Quintet (19h). La 32a edició de 

l'Hora del Jazz, que ha aga-

fat enguany més volada en part 

pel ressò dels dos concerts ho-

menatge (Joan Vinyals i Tete 

Montoliu), es recupera així de 

dos anys "complicats", durant 

els quals els músics han vist li-

mitada les opcions de desenvo-

lupar la seva feina, com explica 

Guillem Arnedo, president de 

l'Associació de Músics de Jazz i 

Música Moderna de Catalunya 

(AMJM), impulsora del cicle. 

"No hem pogut tocar com vol-

dríem però hem seguit creant, 

és la nostra manera de superar 

els tràngols". La pandèmia no 

ha restat creativitat ni qualitat 

al sector, però sí ha tensat les 

condicions laborals, i per això, a 

més de difondre i visibilitzar la 

música de jazz amb una propos-

ta com el festival L'Hora del jazz, 

l'AMJM no deixa de banda la tas-

ca sindical per aconseguir l'es-

tatut de l'artista. "Està avançant 

força i esperem que els acords i 

millores es puguin materialitzar 

finalment", apunta Arnedo.  

Pel que fa a l'altre front obert,   

l'artístic, la direcció del festival 

no amaga la satisfacció de veure 

la plaça de la Vila de Gràcia no-

vament plena, amb un públic fi-

del i divers que ha anat creixent 

any rere any. "Per fi hem pogut 

tornar a la nostra plaça", apunta 

Arnedo, després que el 2020 el fes-

tival anul·lés tots els concerts de 

Barcelona i el 2021 es traslladés a 

Dones del 36. 

Així docs, diumenge el festival 

s'acomiada de la Vila amb un do-

ble concert. Primer el de Madera 

Viva Trio, amb Vicenç Solsona, 

Pau Lligadas i Ramón Ángel, mú-

sics amb carreres reconegudes 

i trajectòries molt actives com a 

instrumentistes. Han acompa-

nyat a Silvia Pérez Cruz, Santiago 

Auserón, Judith Neddermann o 

Miquel Poveda, entre d'altres. La 

proposta del trio es diu Senderes, 

amb què exploten la improvisació 

amb el so del trio de jazz (guitarra, 

contrabaix i bateria) i el so de les 

veus dels propis intèrprets. 

I el segon concert anirà a càr-

rec de María Esteban Quintet, un 

projecte de jazz format per María 

Esteban (veu), Edu Cabell (saxo i 

flauta), Rai Paz (guitarra), David 

Muñoz (contrabaix) i Joan Moll 

(bateria). Els seus dos àlbums, 

Veus Vetllades, Vol I i Veus Vetllades 
Vol II pretenen donar visibilitat, 

dins del món de la música, a algu-

nes dones actualment oblidades. 

El seu treball gira entorn de sis 

artistes, Betty Comden i Carolyn 

Leigh (lletristes de standars de 

jazz i musicals de Broadway), 

Blossom Dearie (intèrpret, pianis-

ta i compositora), i les cantants 

Ann Richards, Chris Connor i June 

Christy. "Esperem tornar l'any vi-

nent amb més jazz, i arribar tam-

bé a poblacions més petites perquè 

en puguin gaudir", clou el director. 

Esperem i desitgem.•

Maria Esteban Quintet clourà els concerts de la plaça de la Vila diumenge. Cedida

El doble concert de 
diumenge anirà a 
càrrec de Madera 
Viva Trio i Maria 
Esteban Quintet

S.M.

La història de l'origen de 'La Dama de (des)Honor', la 

peça amb què el Centre ha arrencat la nova tempo-

rada de teatre, comença en prepandèmia, segueix 

en temps difícil i té un final feliç. "Hi ha moltes hores i 

esforços invertits", explica Òscar Zurriaga, un dels di-

rectors i responsables de l'adaptació d'aquest clàssic, "i 

em fa feliç que ens retrobem de nou al teatre i tinguem 

l'oportunitat d'homenatjar les persones que hem per-

dut pel camí i alhora demostrar que ens en sortirem". 

El grup de teatre va escollir aquesta història pel seu di-

namisme i frescor, i perquè els "encanta fer musicals". 

"Veníem de fer Doctor Jekyll i Mr. Hyde, més fosca, i 

vam optar per una comèdia, això també ha representat 

tot un repte", afegeix Zurriaga. Última oportunitat per 

gaudir d'aquest espectacle de Broadway, amb música 

de Julie Gable i lletres de Sidney Stein, traduït i adaptat 

"amb segell propi", i amb sis músics dalt de l'escenari: 

30 de setembre a les 22h, sessió doble dissabte 1 d'octu-

bre (18.30h i 22h), i diumenge a les 18h.•

El musical 'La Dama 
de (des)Honor' obre 
la temporada de 
teatre al Centre
Adaptació pròpia del clàssic dels 
anys 20 amb música en directe

Cedida

El patrimoni cultural 
i musical d'Ordesa, 
a debat al CAT

El CAT acull aquest dissabte 1 d'octubre, per se-

gon any consecutiu, la proposta de l'Associació 

Cultural Colla de Charradors O Corrinche, que da-

vant la complicada situació en què es troba l'aragonès, 

organitza un cicle de seminaris. Aquesta jornada de 

debat arrencarà amb la conferència 'Ordesa, patrimo-

nio mosical i cultural', a càrrec de Luís Miguel Bajén, 

al Bar del CAT a les 18h, i seguirà amb el concert de 

Biella Nuei.  Un passeig musical, cultural i visual per 

aquest paratge únic de l’Aragó.•



L’Independent de Gràcia

30 de setembre de 2022

12

Per línia editorial, vostès estan llegint un setmanari 

que ha decidit que no utilitzarà mai ni aportarà cap 

informació que es faci ressò de les activitats públi-

ques no delictives de l'extrema dreta. Però, com deia 

aquell, ens agafa lluny això d'Itàlia i avui parlarem 

de feixisme, i de com un diletant en plenes vacances es que-

da perplex per la normalitat amb què aquesta quasi-religió 

s'ha assentat en el paisatge d'aquell país fi ns al punt de con-

vertir-se aquesta setmana en primera força electoral. 

Acabo d'enllestir la lectura d'un clàssic, Storia del 
Fascismo, de Milza i Bernstein, un document de repassada 

històrica, farcit de dades i d'elements de conjuntura que 

ajuden a explicar per què fa cent anys va triomfar una ideo-

logia que sorgia de l'aventura d'un pacte de postguerra en-

tre les classes populars i la burgesia en to liberal i va acabar 

en un dirigisme quixotesc envaint Etiòpia, bombardejant 

Barcelona i abocant-se en mans de Hitler per una situació 

bàsicament ruïnosa de l'estat, que estava en bancarrota a 

l'inici de la Segona Guerra Mundial i que va arribar a fer 

una col·lecta d'or on fi ns i tot algun bisbe hi va contribuir 

fonent una creu. De geopolítica al llibre també n'hi ha un 

tou, i tothom surt escaldat, i Mussolini ja es pot dir que era 

menys cutre que Franco. Aquí s'executava Txiki, vent de lli-

bertat, i allà es reduïa la pena de presó a Gramsci.

No és, com diuen els feixistes d'avui que governa-

ran Itàlia, que il Duce-il re fes "coses bones", però l'apos-

ta centralista de l'estat deu tenir a veure amb el respec-

te que encara mereixen algunes restes memorials que a 

Alemanya o a l'Estat espanyol (encara en queden) farien 

les delícies de tronades commemoracions i manifestaci-

ons ultres. 

Exemple 1: entre Lenno i Tremezzina, a tocar del llac de 

Como, si el turista s'allunya una mica de l'aigua un parell 

de carrers muntanya amunt pot arribar fi ns al 58 del Largo 

Partigiani i a l'entrada d'una casa hi veurà una gran creu ne-

gra i els retrats de Mussolini i Claretta Petacci, on van ser 

afusellats i traslladats a Milà per ser penjats a la Piazzale 

Loreto, una barriada de la capital de la Llombardia.

Exemple 2: a Salò, que tots els grans analistes citaran 

aquests dies com la seu de la República Social Italiana du-

rant un any i mig, no hi ha trobem cap resta d'allò (només 

una expo passada sobre els joves i el feixisme) i sí un gran 

passeig marítim i unes bones i no tan bones osteries. És al 

poble del costat, Gardone Riviera, quasi una vila termal, hi 

ha una ruta completa dels hotels i espais on s'hi estaven els 

feixistes (i després Churchill) i muntanya amunt encara es 

pot visitar l'enorme mausoleu del més important dels proto-

feixistes, Gabriele d'Annunzio, que abans de Mussolini la va 

liar forta al Fiume (l'actual Rijeka).

Exemple 3: a Verona uns joves fan la salutació militar i es 

quadren davant d'una placa als Granaders de Sardenya, que 

van acompanyar D'Annunzio en la seva aventura.

Mentrestant, la majoria dels turistes segueixen fent fotos, 

com si res.•

Feixisme en el paisatge

A Itàlia hi ha restes memorials 
que aquí farien les delícies de 
tronades commemoracions ultres

Albert BalanzàMirada enfora

Entrada d'una casa a Largo Partigiani, a prop del llac de Como, amb una creu i els retrats de Mussolini i Claretta Petacci, on van ser afusellats. A.B.

La torratxa

Núvol

Jesús Sánchez

@ciutatsatelite

El passat 25 de setembre era de viatge 

a Itàlia, dia en que l’extrema més dre-

ta guanyava les eleccions generals. 

No semblava pas que s’haguessin celebrat 

eleccions vista l’absència quasi absoluta 

de clima electoral als carrers. L’alta abs-

tenció (36%) potser ho explica, en part, 

però no deixa de sorprendre si ho com-

parem amb l’alta exposició informativa 

electoral que hem viscut a Catalunya els 

darrers anys. Tot feia l’efecte que la parti-

da de decisió de l’alta política es jugava en 

un remot lloc desconegut, com fan molts 

usuaris d’informació guardant fi txers i 

dades al núvol. Nombrosos aspectes de la 

nostra vida ja no es juguen a taules de di-

àleg fi ctícies ni els vots de l’extrema dreta 

es decideixen a les urnes. Tot es conju-

ga al núvol i se sublima de forma líquida. 

Com el procés sobiranista culminat l’1-O 

de 2017 que va esdevenir en un altre pro-

cés: el de l’apoderament i ús fi ns la nàusea 

d’una data que hauria de quedar per la 

història i de la que no han passat pàgina 

les forces sobiranistes, constatant debi-

litat i absència de consens, ni tampoc la 

brutalitat dels mecanismes de la raó d’es-

tat espanyol amb les porres, les sentènci-

es, les difamacions i el xantatge del poder 

fi nancer. L’ús de l’1-O ha esdevingut una 

no-cosa que roman al núvol i la seva ide-

alització s’ha convertit en un atzucac que 

no permet avançar en allò essencial: més 

drets socials, més feminisme, més sentit 

comú i més solidaritat. No és demagògia. 

Són valors molt simples que sembla se’ns 

hàgim oblidat d’aplicar. Tot plegat hau-

ria de ser compatible amb la lluita per fer 

efectiu el dret a decidir. Baixar del núvol 

és vital. I ho és per identifi car ben consci-

ents del perill que representen els obscurs 

núvols de l’extrema dreta.•

Nombrosos aspectes 
de la nostra vida ja 
no es juguen a taules 
de diàleg fi ctíces
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