
Vallcarca redissenya el centre 
històric al voltant de la placeta 
del metro i l'espai La Fusteria
L'Ajuntament, admetent la provisionalitat, aprova una reurbanització amb 
carrers en plataforma única i un punt de trobada amb arbres, bancs i llum

Albert Balanzà

D ijous passat a la plaça Joan Liébana, nom ofi ciós de 

la placeta del metro de Vallcarca (com tants altres 

espais de trobada al barri que no han passat per 

la ponència de Nomenclàtor ni falta que fa: plaça 

Uri Caballero, plaça de la Pastora), s'hi asseien com 

molts vespres els veïns aprofi tant qualsevol cub de ciment 

i alguna cadira domèstica. Feia poca estona que, al matí, la 

comissió de govern de l'Ajuntament havia aprovat inicial-

ment el Projecte d'urbanització del PAU 2 (antigues UA-4 i 

part de la UA-6). Ni els periodistes més bregats ja entenen 

res d'aquest llenguatge administratiu, però la memòria del 

projecte ho aclareix ràpid: Vallcarca redissenya ja el seu cen-

tre històric, salvat in extremis l'any 2017 amb una suspen-

sió de llicències i consolidat en l'actual mandat al voltant 

d'aquesta placeta i de l'espai La Fusteria. 

Només es tracta d'una aprovació inicial i, com a tal, i així 

ho aclareixen fonts municipals, no hi ha calendari. Però el 

document de proposta provisional permet imaginar un pri-

mer pas de reurbanització més amable de l'actual paisatge 

devastat, aquell que fa uns quants anys era un nucli histò-

ric de veritat amb el bar La Parada obert a altíssimes hores 

de la matinada. La proposta, en tot cas, no és res de l'altre 

món però humanitzarà el lloc com a punt de trobada: els 

carrers Calendau i Argentera arrencaran des de Farigola en 

plataforma única i calçada de llosetes per arribar a la place-

ta i envoltar La Fusteria a partir d'un espai central de zona 

verda. "És un projecte d'urbanització que encara es troba 

en procés de planejament", adverteix el text ofi cial, que més 

endavant subratlla la provisionalitat del redisseny perquè 

aquest espai verd fi nal "tindrà una dimensió més gran".

 Vallcarca, on la reconstrucció sempre ha estat lenta i al-

guna cosa es mourà aquest octubre a la plaça Farigola, tor-

na a tenir plans per al centre històric, amb arbres, bancs i 

llum en 1.290 metres quadrats. Sembla poc i menys enca-

ra per la provisionalitat però, per als veïns asseguts en els 

blocs de ciment i en les cadires domèstiques, és un canvi.

Pàgina 4La placeta del metro, amb La Fusteria al fons. Foto: À.G.P.
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una investigació
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Cugat i desplacen la presència 
de l'impulsor a la Vila a 1836 P6
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Breus

El PSC de Gràcia 
es mobilitza per 
avalar Collboni 
a l'alcaldia

El PSC de Gràcia ha 

començat la recollida 

d'avals del procés de 

primàries a l'alcaldia de 

Barcelona, amb l'única 

candidatura prevista de 

Jaume Collboni, i amb 

el suport ja expressat 

per dirigents locals 

com el portaveu del 

grup municipal, Alberto 

Lacasta, i l'exprimer 

secretari dels socialistes 

graciencs Xavier Barberà. 

D'altra banda, l'agrupació 

local també ha participat 

en l'homenatge a Tortosa 

a Pilar Subirats, històrica 

militant de les dues 

agrupacions [foto].

Gràcia En Comú 
fa el primer acte 
de precampanya 
sobre educació

Les assemblees locals de 

Gràcia En Comú i Sarrià 

En Comú han convocat 

aquest dissabte un dels 

primers actes locals 

de precampanya amb 

l'educació als barris 

com a tema central. La 

consellera d'educació de 

Gràcia, Cristina Carrera, 

estarà acompanyada del 

conseller de Sarrià Max 

Cahner, i la comissionada 

d'educació, Maria Truñó. 

L'acte és a Gal·la Placídia 

a les 11.30 hores.

ANC-Gràcia: "Ens 
volem apartar 
completament dels 
partits perquè no ens 
han aportat res"
L'assemblea local elegeix Rosa Planas com a nova 
coordinadora en substitució de Jordi Guilleumes

Cedida

A.B.

L 'Ateneu Roig està preparant 

una nova fornada del cicle 

Passem comptes, que l'any 

passat va servir per avaluar amb 

actes presencials la meitat del 

mandat a l'Ajuntament, i ara re-

toca el format per adaptar-lo al 

format d'entrevista enregistra-

da. Tots els grups municipals ja 

han rebut l'oferiment a participar 

perquè les entrevistes s'enregis-

trin aquest novembre i s'emetin 

abans de Nadal a través de les xar-

xes socials.

Els partits disposaran d'un 

temps d'intervenció d'acord amb 

la representativitat que tenen al 

consell plenari de Gràcia i, com ja 

succeir en l'anterior cicle, el regi-

dor de Gràcia, Eloi Badia, tancarà 

el programa.•

L'Ateneu Roig prepara un nou cicle 
d'entrevistes amb els dirigents de Gràcia

El cicle Passem comptes canvia de format i s'emetrà per xarxes abans de Nadal

Un dels primers debats de Passem comptes celebrats a l'Ateneu. Foto: Cedida

Albert Balanzà

R osa Planas (Barcelona, 

1955) ha agafat les regnes 

des d'aquest divendres 

passat de l'assemblea lo-

cal de l'ANC com a nova 

coordinadora després de l'etapa de 

quatre anys encapçalada per Jordi 

Guilleumes, que ha conduït aquest 

espai independentista local des del 

maig de 2018. En aquesta entrevis-

ta, Planas, veterana a l'ANC perquè 

ha estat sis anys al secretariat na-

cional, repassa el moment polític i 

les passes a seguir des de l'entitat.

Quin és el pla de treball que has 
defensat davant l'assemblea que 
et va elegir divendres?
Tenim un esperit de continuació 

respecte de l'anterior coordina-

dora en el sentit que el primer ob-

jectiu és tornar a ocupar els car-

rers i seguir fent xarxa. Ja la tenim 

feta amb GràciaRepública o Gràcia 

Llibertat, vam fer una campanya 

per promocionar la lectura en ca-

talà el passat Nadal i amb Lluïsos o 

la Torna seguirem treballant.

Feu una lectura pessimista pel que 
fa a l'estat de les mobilitzacions?

La nova presidenta de l'ANC Gràcia, Rosa Planas. Foto: Cedida

és una opció perquè alguna cosa 

s'ha de fer en un moment que 

la gent no sap què votar. No tri-

garem gaire temps a concretar 

aquesta opció.

En sou partidaris d'aquesta llista 
cívica, doncs?
Com a assemblea ho haurem de 

preguntar, però esclar que alguna 

cosa s'ha de fer.•

L'aposta pel 
nou local i més 
xerrades i debats, 
eixos per recuperar 
veu al carrer

No, però tota la repressió que hi 

ha hagut no ens ha ajudat i tam-

poc la pandèmia. Hem de recupe-

rar dinàmiques i per això ja estem 

preparant noves convocatòries de 

xerrades i debats.

Quin paper hi ha de tenir, en 
aquest rellançament, el nou local 
de Francisco Giner?
El local és molt imporant, perquè 

a Francisco Giner estem cèntrics. 

Hem consolidat un dia de la set-

mana oberts, els dimecres a la tar-

da, i hem cedit l'espai també a al-

tres col·lectius com els Músics de 

la plaça, el Consell de la República 

o les Dones de GràciaRepública.

Sou partidaris de mantenir en tot 
cas la convocatòria dels dilluns a 
plaça de la Vila?
Sí, ho hem de seguir fent. I alho-

ra programar altres actes. Com 

et deia, més xerrades. La prime-

ra serà amb en Germà Bel en les 

properes setmanes.

La dinàmica local de l'ANC no es 
pot abstraure de la situació dels 
partits. Com ho heu viscut?
Ens volem apartar completa-

ment dels partits perquè no ens 

han aportat res. La llista cívica 
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4 Societat
Breus

Casa Vicens suma 
una nova visita 
guiada a través de 
dibuix i aquarel·la

La primera casa de Gaudí, 

la Casa Vicens del carrer 

Carolines, engegarà 

aquest diumenge i un cop 

al mes una visita guiada 

inèdita basada en el dibuix 

i l'aquarel·la. L'oferta 

sorgeix de la col·laboració 

de l'espai amb l'urban 
sketcher Daniel Pagans 

(@drawingbarcelona) i 

planteja "una visió més 

íntima respecte altres 

visites per fixar-se en els 

petits detalls d’aquesta 

casa". El 20 de novembre 

es farà la segona visita.

El Desconnecta 
tria entre vuit 
grups, la majoria 
format per noies

ZESC, Marina Palau, Di 

Aphan, Bons nois, Ossa 

Bruna, Candela Escobar, 

Jovedry i Cabra sense 

gorra són els vuit grups 

que aquest dissabte 

tocaran al festival 

Desconnecta de Lluïsos 

de Gràcia, amb la majoria 

de bandes formades per 

noies. Es mantenen els 

premis Enna Jove (músics 

< 25), Erra Forta (Música 

en Femení) i Ç trencada 

(millor cançó en català), 

i la 'Menció del Públic' es 

dota de premi.

Vallcarca redissenya el 
centre històric al voltant 
de la placeta del metro 
i de l'espai La Fusteria
L'Ajuntament aprova un pla de reurbanització amb carrers en 
plataforma única i un espai de trobada amb arbres, bancs i llum

Albert Balanzà

E l  centre històric  de 

Vallcarca fa anys que és 

irreconeixible, i menys 

que ho seria si l'any 2017 

no s'hagués aturat la des-

trucció de les últimes casetes amb 

una suspensió de llicències que va 

permetre donar pas a un concurs 

d'idees que reurbanitzés mental-

ment l'espai. El moment de mou-

re pedra en aquest punt encara no 

ha arribat -aquest octubre li tocarà 

a la plaça de la Farigola, al voltant 

de Can Carol, i el 2023 ho faran les 

promocions cooperatives-, però al-

menys ja hi ha des de dijous passat 

l'aprovació inicial del redisseny del 

barri antic al voltant de la placeta 

del metro i de l'espai La Fusteria. 

El projecte d'urbanització, en un 

document de més de 500 pàgines 

que subratlla la provisionalitat d'un 

àmbit encara en procés de plane-

jament, preveu la prolongació dels 

carrers Calendau i Argentera des 

del carrer Farigola per davant i dar-

rera de la Fusteria. Carrers estrets, 

amb no gaire més de cinc metres, es 

transformaran en plataforma úni-

ca sense vehicles aparcats i llosetes 

al centre de la calçada.

Aquests dos eixos de Calendau i 

Argentera arribaran a la primera 

fase d'una zona verda que es preveu 

La font de la 
placeta no es 
toca però sí les 
pilones que ara 
encerclen l'espai

més àmplia en un futur i que ara 

esdevindrà, segons la memòria del 

projecte, "un prat florit", amb onze 

arbres ubicats en grans escocells, 

mitja dotzena de bancs, quatre pa-

pereres, quinze punts de llum nous.

L'espai canviarà en el futur, òb-

viament, començant perquè a ban-

da i banda de la Fusteria hi van dos 

blocs d'habitatge de planta baixa 

i tres pisos i perquè l'actual pista 

de bàsquet es traslladarà. El text 

nou no enganya ningú: "la urbanit-

zació nova és incompatible amb el 

futur planejament" i el desmuntat-

ge futur comportarà una actuació 

més integral soterrant línies i eli-

minant, per exemple, els horts ur-

bans de la zona. 

En tot cas, l'espai generarà una 

il·lusió de punt de trobada amb llo-

ses característiques i mantenint la 

font de tota la vida i l'entrada del 

metro. També s'eliminaran les pi-

lones que ara encercles l'espai. Les 

obres duraran quatre mesos.•

El Park Güell acull una 
exposició sobre el canvi 
climàtic a la plaça de la 
Natura. L’exposició fotogràfica 
i documental, finançada per 
AXA i Planeta, té un caràcter 
itinerant i ha triat el recinte 
gaudinià per la seva vinculació i 
posada en valor de importància 
de la prevenció i foment de 
l’espai natural i patrimonial.

L'entrada del metro i la placeta canviaran de cara. Foto: A.G.P.

El passatge 
de Gomis 106 
s'enllesteix com 
a zona peatonal
L'espai històricament okupat per un 
assentament encara està pendent de 
l'acord entre propietaris i Ajuntament

tament ja va començar el febrer de 

2021 quan l'Ajuntament va aprovar 

un conveni amb els propietaris 

perquè cedissin l'espai per la via 

de l'expropiació.

Aquesta via de l'acord amb els 

propietaris, però, no s'acaba de 

tancar perquè propietaris com 

Eva Sospedra han apuntat justa-

A.B.

V allcarca en el seu curs 

més alt, quan el carrer 

Esteve Terrades gairebé 

toca amb la plaça Alfons 

Comín, ja veu aquests 

dies com s'obre com a passeig pe-

atonal la finca de Gomis 106 que en 

els últims anys ha tingut un assen-

tament de ferralla. Les màquines 

treballen ja sobre la superfície de 

ciment, amb cadires instal·lades, 

que donaran continuïtat als via-

nants entre Terrades 75 i Gomis 

106, i la reforma, segons els treba-

lladors, es preveu d'enllestir en un 

màxim de 15 dies.

Els treballs, de fet, ja van tenir 

una primera fase el març d'en-

guany, quan les màquines van des-

brossar el solar longitudinal que 

al barri es coneixia com la casa 

de la pollastrera de República 

Argentina, si bé l'adéu de l'assen-

ment aquesta setmana que "enca-

ra no s'ha abonat als propietaris i 

encara se'ns demana el pagament 

de l'IBI". "L'Ajuntament no està 

complint amb l'obligació d'ocupar 

el terreny i això no es tancarà fins 

que el terreny passi a qualificar-se 

com a parc o espai lliure", ha apùn-

tat l'advocat dels veïns. •

Els treballs per convertir Gomis 106 en peatonal ja han començat. Foto: À.G.P. 

Cedida
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 El pla LGTBI de Gràcia activa 
accions transversals per 

aconseguir uns barris lliures
El Districte de Gràcia ha presentat en el darrer consell plenari 
del passat 5 d’octubre l’informe de balanç del Pla LGTBI 
Gràcia: per uns barris lliures de LGTBI-fòbia, que es va 
aprovar com a mesura de govern el desembre de 2020 i que 
té com a objectiu eradicar les discriminacions per orientació 
sexual, identitat de gènere i expressió de gènere dels barris de 
Gràcia. Aquesta iniciativa a nivell de districte va ser pionera 
en l’àmbit de la ciutat. Posteriorment, altres districtes van 
crear i portar a terme el seu pla d’actuació. Amb aquest 
projecte, des del govern del Districte es va voler mostrar el 
seu compromís i fermesa per treballar davant d’un problema 
social que segueix presents avui en dia

Sseguir una Gràcia totalment 
lliure de discriminacions i 

davant. De les incidències detectades 
per l’OCH a Barcelona, l’any 2020 un 

cia; és una xifra inferior a la d’altres 
districtes, però el pla remarca que cal 
continuar treballant per assegurar 
que els cinc barris de Gràcia siguin 
espais lliures de discriminacions i/o 
agressions en aquest àmbit.

balla els diferents aspectes de la vida 
quotidiana de la població de Gràcia, 

teixa institució, tot tenint en compte 
les característiques del districte, i en 
conseqüència aquest balanç s’articula 
en vuit àmbits: 1. Institució lliure de 

dana 3. Visibilitat i cultura 4. Esports 
5. Salut 6. Educació i joventut 7. Gent 
Gran i 8. Comerç.

El conseller de polítiques LGTBI, 
Yusef Quadura, ha destacat que 
“aquest pla només és el primer pas” 
perquè “la diversitat afectiva, sexual 

pers anys per seguir construint uns 

oritat d’aquest mandat per al govern 

tricte, amb accions transversals que 

es desenvolupen de la mà del veïnat 
dels nostres barris: a les escoles, als 

lar”, ha afegit.
A nivell institucional s’ha treballat 

ternes que la institució ha executat en 
aquest àmbit d’actuació. Per la part 
interna, actualment s’està treballant 
en l’elaboració i distribució de nous 

gits a les persones treballadores i en 

tament de comunicació del Districte 
ha incorporat canvis per tal de fer la 
comunicació més inclusiva i adaptada 

nacions a Gràcia. Igualment existeix 

cas de què alguna persona s’adreci 

bia. També s’han establert canals de 

quadra i la Guàrdia Urbana. El 28 de 
juny del 2021, coincidint amb el Dia 
per l’Alliberament LGTBI, l’Ateneu de 

ller destinat a la creació de material, 
a través de la tecnologia digital, per a 
la manifestació del ‘Pride! Barcelona’. 

En l’eix de Participació Ciutadana
s’ha creat la Taula LGTBI amb entitats 
del Districte per treballar la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere. L’objectiu 
d’aquesta taula és el seguiment de les 
mesures del govern en aquest àmbit i 

onades de manera puntual. Un dels 
grans objectius del pla és assegurar la 
diversitat cultural dins dels espais de 
participació. 

En matèria de visibilitat s’ha 
canviat la bandera tradicional de sis 
franges que feia servir el districte i 

tació de la diversitat cultural dintre 

bandera trans. També s’ha ampliat 
el calendari dels dies en què aquesta 
bandera penja del balcó de la seu del 
Districte. D’altra banda, s’ha reforçat 
el vincle amb el centre LGTBI i amb 
l’Observatori contra l’homofòbia per 

vant dels casos d’agressions que es 
puguin produir.

En l’àmbit cultural, per la Festa 

rada LGTBI en la programació de la 
festa amb espectacles com Pòquer de 

bilitzar a la gent gran LGTBI. A més a 
més es va establir, conjuntament amb 
l’OCH, un espai contra l’homofòbia i 

atenció directe a través d’un correu. 
El Districte va acollir l’acte central 

memorativa plena d’activitats, tallers 
i actuacions a la plaça de la Vila i el 
25 de juny d’enguany es va celebrar, 
a la Plaça de Dones del 36 l’espectacle 
Trobada Futuroa+Familioa: l’hora del 

litzen al llarg de l’any diferents actes i 
activitats en matèria LGTBI.

També en altres àmbits com 
l’es port l’any 2023 està previst una 

fòbia en el marc de la celebració del 

fòbia en l’esport el 19 de febrer o en 
la salut comunitària a partir d’ara la 

tèria LGTBI participarà a les taules de 
Salut dels barris.

En educació i joventut
templa la creació de referents a totes 

rar la detecció del bullying escolar per 

així com la seva prevenció creant aules 
segures on la diversitat és una riquesa.

En gent gran
ra que s’ha aplicat en aquest àmbit 
és que, en els contractes dels espais i 

diquin un nombre mínim d’activitats i 
de tallers de temàtica LGTBI.

Finalment, en comerç

friendly.

El pla remarca que cal 
continuar treballant 
per assegurar que els 
cinc barris de Gràcia 
siguin espais lliures de 
discriminacions
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Silvia Manzanera

E l cotxet més sostenible és el 

que ja tens, cuida'l, repara'l 

i neteja'l. Aquesta és la base 

en la qual se sosté Bubuclean, un 

projecte que va néixer a princi-

pis d'any a l'espai virtual i que en 

pocs mesos ha fet el salt al físic. 

Des del 43 del carrer Montseny, 

Elisabet Branchat i Luciana 

Salvador porten a terme una 

proposta de tintoreria sostenible 

després de sumar tres realitats: 

consciència d’higiene i desinfec-

ció post pandèmia, crisi econò-

mica i militància ecologista. O si-

gui, tot cotxet, cadireta de cotxe, 

cabàs o altre accessori de nadó 

que entra per la porta de la boti-

ga allarga el seu ús, perquè allà 

el cuiden, el netegen i el reparen 

per deixar-lo com nou, però vell. 

“Cada vegada hi ha més gent que 

opta per la segona mà perquè 

s'estalvia diners però en aquesta 

elecció també hi ha una volun-

tat de reduir residus i fer una 

aposta per l’economia circular”, 

explica Elisabet Branchat. I on 

trobem un nombre considera-

ble de famílies i un barri cons-

cient per adoptar fórmules que 

assegurin el futur del planeta? 

"Teníem molt clar que la botiga 

havia d'estar a Gràcia, i vista la 

resposta, l'hem encertat", apun-

ta Branchat. 

Tot i que la botiga aporta vi-

sibilitat i un espai més adequat 

per fer la feina (a l'inici ho feien 

a casa fins que "es van agobi-

ar"), el servei online es manté; 

es pot seguir fent el tràmit a tra-

vés de la web i optar pel servei 

a domicili. T'ho venen a buscar, 

ho netegen i t'ho retornen. "El 

El repor

Bubuclean, la primera tintoreria sostenible de cotxets i 
accessoris de nadó, passa de l'espai virtual a Montseny, 43

Tot com nou però vell

Elisabet Branchat i Luciana Salvador, ànimes de Bubuclean. Foto: Cedida

transport és elèctric o amb bici-

cleta, no seria coherent fer en-

tregues a milers de quilòmetres, 

així que seguim amb la idea de 

Km0", però també amb l'ambició 

d'estendre el projecte arreu, amb 

Madrid i València com a properes 

destinacions. Fan servir sabons 

ecològics, i vapor per eliminar 

els bacteris. El següent pas serà 

fer-se amb un aparell d'ozó i 

minimitzar així la despesa d'ai-

gua. Tot per deixar-ho tot com 

nou però vell.•

Societat
Breus

Les colles de 
cultura popular 
s'apleguen pels 
seus aniversaris

Els Gegants de Gràcia, 

els Bastoners, el Drac 

i la colla de diables La 

Diabòlica celebren el 

seu 40è aniversari; els 

Castellers de la Vila de 

Gràcia en fan 25 i els 

Malsons de la Colla Vella 

de Gràcia en fan 15. Amb 

aquesta màxima, les colles 

de cultura popular es 

troben aquest dissabte a 

plaça de la Vila per fer una 

mostra amb tallers. 

Verdi porta el 
guarnit de Festa 
Major del Quixot a 
la Fira de Bandolers

La comissió de festes 

de Verdi ha portat el 

guarnit guanyador de 

la Festa Major 2022, 

basat en El Quixot, a la 

Fira de Bandolers que 

s'ha celebrat a Alcover. 

La participació ha estat 

possible per la relació del 

guarnit amb els bandolers, 

tenint en compte el segon 

volum de la novel·la, 

quan Quixot i Sancho 

Panza viatjant per terres 

catalanes i es troben en 

Perot Rocaguinarda i 

un dels seus companys, 

l'alcoverenc Miquel Morell.

La història dels orígens de la 
romeria de Sant Medir a Gràcia 
és falsa, segons una investigació
El filòleg Jordi Guilera i l'historiador Josep Maria Contel ubiquen amb documents l'inici a 
Sant Cugat i desplacen la presència de l'impulsor, Vidal i Granés, a la Vila almenys a 1836

Albert Balanzà

D iu la història oficial que 

un forner de Gràcia, Josep 

Vidal i Granés, l'any 1830 

va decidir iniciar una ro-

meria des de casa seva, 

al carrer Gran 111, fins a l'ermita 

de Sant Medir en plena serra de 

Collserola un 3 de març. És així com 

cada any les colles de Sant Medir 

surten aquell dia amb el mateix es-

perit per recordar l'impulsor.

Però la història sempre ha pre-

sentat moltes imprecisions, so-

bretot pel gran buit documental 

que hi havia sobre la vida de Vidal 

i Granés entre 1826 i 1856, just en 

els anys que arrenca la tradició de 

Sant Medir a Gràcia. Dos investiga-

dors, el filòleg Jordi Guilera, i l'his-

toriador Josep Maria Contel, han 

Placa dedicada a José Vidal Granés al número 111 del carrer Gran. Foto: A.B.

La Federació de 
Colles rep l'estudi 
amb estupefacció 
quan ja preparava el 
bicentenari pel 2030

L'estudi d'Esteve Camps i la carta de 
1833. Els investigadors Guilera i Contel 
remarquen que textos anteriors com 
el llibre de Camps elaborat el 1997 i 
publicat el 2010 és "molt bo" però hi ha 
"un gran buit" entre 1826 i 1856. Només 
l'historiador Brasó va documentar 
una carta que ja no feia quadrar gaire 
la història: un funcionari de Sant 
Cugat perseguia un veí de Gràcia? 

trobat les respostes ara, després de 

dos anys de regirar registres de la 

propietat, partides de naixement, 

arxius eclesiàstics i llibres de con-

tribucions. I les conclusions són 

duríssimes: Vidal i Granés no va ar-

rencar cap romeria des de Gràcia 

l'any 1830 perquè no hi vivia (ho va 

fer com a molt d'hora l'any 1836) i 

tampoc és cert per tant que al 111 

del carrer Gran hi visqués en aquell 

temps (no ho va fer fins al 1847). La 

placa, doncs, que hi ha des de 1957 

al lloc dels presumptes fets té un 

rerefons imprecís. 

Guilera i Contel, que la setma-

na passada van posar les conclusi-

ons a disposició de la Federació de 

Colles reunida en assemblea extra-

ordinària, documenten (i així ho 

exposaran el dia 20 en un acte a 

Can Musons) que Vidal i Granés va 

néixer a Barcelona l'any 1803 però 

als cinc anys ja es desplaça a Sant 

Cugat. Sí que es documenta el seu 

casament a l'església del Pi l'any 

1826 però ell se'n torna a viure a 

casa dels sogres al Vallès.

Gràcia, en aquell temps, enca-

ra es troba en procés de parce-

l·lació al voltant de casalots com 

La Fontana i no serà fins al 1831 

que els camps al voltant de l'actu-

al mercat de la Llibertat es deli-

miten per a futures cases. El 1830, 

doncs, a Gran de Gràcia 111 no hi 

havia cap casa.

L'any 1835 passa una desgràcia 

a Sant Cugat: es crema el mones-

tir i el pare i el germà de Vidal i 

Granés, forners del temple, per-

den la feina. Guilera i Contel as-

senyalen que és probable creure 

que Josep marxa de Sant Cugat a 

buscar-se la vida. 

I la pista de Gràcia sorgeix el 

1842, amb el naixement del seu fill 

Joan, domiciliat a Gran de Gràcia 

113 (on ara hi ha el McDonalds). 

Un altre fill, Modest, neix el 1846 

amb la mateixa ubicació. No serà 

fins a 1847 que Vidal i Granés co-

mença a viure a Gran 111, on hi ha 

la placa recordatòria de 1830.

Guilera i Contel tenen altres da-

des que han d'acabar de contras-

tar: els llibres de contribucions 

situen el 1836 un tal José Vidal a 

Gràcia però no a Gran de Gràcia 

111 i l'any 1840 un José Vidal, pana-

dero de Gràcia, rep una multa, per 

una petita estafa. La Federació de 

Colles, en tot cas, ha rebut amb es-

tupefacció l'estudi quan ja prepa-

rava el bicentenari de Sant Medir 

per a l'any 2030.•

Josep M. Contel
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Societat
Mas Falcó recuperarà 
un vial d'escales que 
uneix la plaça Olèrdola 
i els Tres Turons
L'Ajuntament comunica als veïns que inicia un procés jurídic 
per recuperar l'espai, actualment tancat i aparentment privat

A. B.

E ls veïns de Mas Falcó i el 

Parc de la Creueta del Coll 

en l'àmbit Tres Turons 

han entès el missatge: 

qui no plora, no mama. 

Si aquest estiu era el Síndic qui 

els donava la raó en el conflic-

te obert amb el Districte per 

la neteja d'una finca del carrer 

Manlleu que genera fi ltracions i 

humitats des de fa 20 anys (vegeu 

L'Independent núm. 902), ara es 

desencalla un vial històricament 

tancat que hi ha entre la plaça 

L'espai que es recuperarà entre la plaça Olèrdola i les escales. Foto: A.B.

per a la majoria de veïns. "Deu fer 

uns 60 anys que es veia la plaça 

des de dalt, amb els nens jugant 

a pilota, però poc a poc els pro-

pietaris limítrofs se la van anar 

quedant i un dia la van tancar", 

explica Lluís Làzaro.

De fet, el vial que ara vol recu-

perar l'Ajuntament costa de lo-

calitzar des del carrer Cardedeu, 

perquè hi ha una tanca de ferro 

entre els números 65 de Cardedeu 

i 46 de Veciana d'uns dos metres 

plena de bardisses. Qui vulgui 

veure la baixada s'hi ha d'enfi lar. 

Més fàcil és la vista de pujada des 

de la plaça Olèrdola, al número 3, 

amb l'escala ben ferma darrere 

d'una porta de ferro més estreta 

però més alta.

L'Ajuntament ha donat a en-

tendre als veïns que el procés ju-

rídic no s'ha enllestit ni de bon 

tros, però la millora de la mobi-

litat interna del barri que s'acon-

seguiria és més que evident, i 

així ho apunten els veïns passa-

volants mentre aquest setmanari 

visita l'espai. "Per baixar a la pla-

ça he de fer la volta per Veciana 

i Palou", diu una veïna. "L'escala 

aniria molt bé per anar al metro 

Vallcarca i ara has de donar vol-

ta per Cardedeu-Montornés o per 

Veciana-avinguda Vallcarca", afe-

geix Lázaro.•

El veïnat reivindica 
l'espai públic 
com a millora 
de la connexió 
amb el metro

Olèrdola i les escales que donen 

accés a la muntanya. Així ho va 

manifestar el gerent del distric-

te, Rufi no García, en l'última au-

diència pública a preguntes dels 

veïns del barri i ho han concre-

tat fonts municipals consultades 

per aquest setmanari. "S'ha fet 

un procés jurídic per recuperar 

aquest espai", diuen. 

L'escala de connexió entre la 

plaça Olèrdola, nucli del subbar-

ri de Mas Falcó, a Penitents, i el 

carrer Cardedeu, que continua 

muntanya amunt per unes altres 

escales que ja estan a camp obert, 

ara mateix són un record vague 

A.B.

Com cada any i ja en fa set el festival Gràcia Riu 

d'humor als barris es desplegarà a partir del cap 

de setmana que ve, 19 d'octubre, amb el pregó 

inaugural a la biblioteca Jaume Fuster a càrrec dels 

grups Vada Retro i Dinàmics (a les 18 hores) però so-

bretot l'endemà amb un homenatge a Carpanta, per-

sonatge emblemàtic d'Escobar, que enguany arriba 

als 75 anys. Una taula rodona, el dia 20 a les 19 hores, 

aplegarà al centre cívic El Coll Sergi Escobar, Antoni 

Guiral, Pepe Gálvez i Alfons López, que abordaran 

l'humor crític i la mirada social del referent del cò-

mic. Fins al 5 de novembre i en nou espais hi haurà 

música, teatre, titelles i clown.•

Els 75 anys satítics 
de Carpanta, eix 
central del festival 
d'humor Gràcia Riu

Els grups de teatre Vada Retro i 
Dinàmics faran el pregó inaugural

Arxiu

Els Moros i Cristians 
tornaran a desfi lar 
pel carrer Gran

La Casa de València, amb seu a Gràcia, torna a 

organitzar enguany, el 22 d'octubre, la festa de 

Moros i Cristians i aquest cop de nou amb l'ano-

menada entraeta que baixarà pel carrer Gran de 

Gràcia entre Nil Fabra i plaça de la Vila a partir de 

les 18.30 hores de la tarda. Després de tres anys 

d'aturada per la pandèmia, i tal com es va fer l'any 

2019, les fi laes es desplegaran al so de la música en 

una quarta edició d'una festa a Gràcia que s'ha anat 

introduint en el calendari festiu local. Durant tot el 

dia també hi haurà activitats a la seu de l'entitat i 

una paella popular.•
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Més informació i 
venda d’entrades:

GRÀCIA-BARCELONA 
6/29 d’octubre 2022

...

INTERNATIONAL 
EXPERIMENTAL 

MUSIC MEETING

ORCHESTRA FIRELUCHE
div. 14 d’octubre, 20:30h

Centre Artesà Tradicionàrius,
Pl/ Anna Frank, s/n. 

JOAN BAGÉS
dissabte 15 d’octubre, 20h
Església de Sant Joan de Gràcia, 
Pl/ de la Virreina
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Olga Alexandrova: "Hi ha 
d'haver tradició familiar 
perquè una nena 
s'apassioni pels escacs"
La mestra internacional d'aquest esport participa a la trobada 
del 22-O al carrer Gran amb una sèrie de partides ràpides 

Àlex Gutiérrez Pascual

L a gran mestra femenina i 

mestra internacional Olga 

Alexandrova (Khàrkiv, 1978) 

participarà dissabte 22 d'oc-

tubre a la Trobada Dones i 

escacs amb una sèrie de partides 

ràpides. L'objectiu: aconseguir 

que almenys 50 dones juguin a 

escacs a la instal·lació del carrer 

Gran de Gràcia. Alexandrova ad-

met les dificultat per impulsar la 

presència femenina en aquest es-

port, del qual ha estat campiona 

d'Espanya (2013 i 2014), d'Ucraïna 

(2004) i de Catalunya per equips 

(2005). També relata els seus ini-

cis al davant del tauler amb 5 anys. 

Actualment és la responsable de la 

botiga Ajedrez21, amb seu física 

al carrer Francisco Giner 42, local 

també de l'Escola d'Escacs Miguel 

Illescas (EDAMI), en què havia im-

partit classes, i la revista Peón de 
Rey, en què ha col·laborat amb di-

versos articles.

Què espereu aconseguir amb la 
trobada del dia 22? 
No és una tasca fàcil, aconseguir 

reunir 50 jugadores d’escacs. La 

idea és donar una visualització 

als escacs femenins, mostrar que 

hi ha dones que juguen. Com que 

es farà al carrer, mirarem d’acon-

seguir que puguin veure aquest es-

deveniment el màxim de persones 

possible. 

Recordo que m'agradaven moltís-

sim. El meu pare m'hi va ensenyar 

perquè el seu pare també l'hi havia 

ensenyat, era una tradició famili-

ar. Teníem els escacs a casa, aquest 

és un altre punt important. Perquè 

un infant comenci a jugar ha de te-

nir com a mínim uns escacs a casa, 

que et vegi jugar, que agafi interès 

per veure'ls i tocar-los per comen-

çar d’alguna manera, tant els nens 

com les nenes. A casa teníem dos 

taulers de fusta, antics, de l'èpo-

ca de la Unió Soviètica. Tan bon 

punt vaig començar-hi a jugar amb 

el meu pare li vaig demanar que 

m'apuntés a un club d’escacs, on 

hi havia més nens amb qui pogués 

jugar. I als 5 anys va començar tot.

Com creu que es pot fomentar 
més aquest esport entre el públic 
femení? 
És complicat competir amb altres 

interessos que poden tenir les ne-

nes. I a la pràctica no som pitjors 

jugadores que els homes. Però 

com que som tan poques, tenim 

poca visibilitat.•

Per què hi ha menys dones que ju-
guen als escacs? Les que ho fan es-
tan invisibilitzades? 
Hi ha menys dones perquè his-

tòricament els escacs tenen una 

fama de ser un esport masculí. Per 

aquesta mateixa raó, la situació 

comença de ben petites, quan les 

apunten a algunes activitats extra-

escolars. En quin lloc de les priori-

tats es posen els escacs per a una 

nena? En canvi, el cas dels nens, 

primer seria el futbol, per exem-

ple, però els escacs ja no estarien 

tan lluny com en el cas de les no-

ies. Hi ha d'haver una tradició fa-

miliar perquè una nena s'apassio-

ni pels escacs. Com ha estat el meu 

cas: el meu pare me'n va ensenyar 

quan tenia 5 anys. Va ser aleshores 

que em va agradar tant que li vaig 

demanar que em portés a un club 

i vaig seguir aquest camí. Si en 

aquell moment no hagués tingut 

cap familiar que me n'ensenyés, 

mai no hagués jugat als escacs. Ni 

m'hagués interessat. 

Quins records té d'aquells inicis en 
el món dels escacs?

"No som pitjor 
jugadores; però 
com que som tan 
poques, tenim 
poca visibilitat"

Breus

Llocs punters per 
a Vedruna Bàsquet 
i Claret masculins 
a Copa Catalunya

Vedruna i Claret mantenen 

els llocs punters als grups 

2 i 1 de la Copa Catalunya 

masculina de bàsquet. 

El conjunt verd-i-negre 

visitarà dissabte 15 l'Artés 

(18.15h) com a primer 

classificat, gràcies a un 

triomf treballat i ajustat 

contra el CN Sabadell 

(77-75, foto). Els Llops 

jugaran diumenge 16 a la 

pista del Maristes Ademar 

de Badalona (17.45h), 

després de sumar una 

victòria àmplia contra 

el Ciutat Vella (68-50). 

SaFa Claror femení-Roser 

(divendres, 20.45h) i Salle 

Manresa-Lluïsos (dissabte 

15, 17.30h) completen la 

quarta jornada de lliga.

À.G.P.

Barceloneta, rival 
d'inici a Divisió 
d'Honor per al 
Catalunya masculí

Disputada la Copa 

Catalunya de waterpolo, 

amb el vuitè lloc per als 

dos equips absoluts del 

Catalunya, l'equip masculí 

inicia la temporada 

a la Divisió d'Honor 

enfrontant-se al campió 

del trofeu català, l'Atlètic 

Barceloneta, dissabte 15 

a la piscina Sant Sebastià 

(12.45h). El femení té 

ajornat el primer partit de 

lliga i començarà el 22/10.

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord

Jornada 4
Espanyol B 0 - 1 Europa

Classificació
2. CE Europa ......... 12 punts.

Jornada 5
R. Madr. B - Europa (15/10, 13.30h) 

Copa de la Reina 

Segona eliminatòria
Europa - Oviedo (19/10, 20h)

Tercera Federació masc. Grup 5

Jornada 5
Tona 2 - 4 Europa

Classificació
1. CE Europa .........15 punts.

Jornada 5
Europa - Pobla Maf. (16/10, 12h)

 

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1

Jornada 3
Claret 68 - 50 Ciutat Vella 

Classificació
3. UE Claret .............. 3 G 0 P.

Jornada 4
Maristes A. - Claret (16/10, 17.45h)

Grup 2

Jornada 3
Vedruna 79 - 77 Sabadell

B Molins 59 - 78 Vedruna Gràcia

Classificació
1. Vedruna Gràcia ... 3 G 0 P.

10. Bàsquet Lluïsos ..1 G 2 P.

Jornada 4
Salle Manresa - Lluïsos (15/10, 

17.30h)

CB Artés - Vedruna (15/10, 18.15h)

Copa Catalunya fem. Grup 1

Jornada 3
Samà Vilanova 71 - 55 SaFa Claror

Classificació
12. SaFa Claror ......... 0 G 3 P.

Jornada 4
SaFa Claror - Roser (14/10, 20.45h)

WATERPOLO
Copa Catalunya masculina

7è i 8è lloc
Catalunya 4 - 9 CN Terrassa

Copa Catalunya femenina

7è i 8è lloc
Catalunya 9 - 13 Atl. Barceloneta 

Divisió d'Honor masculina

Jornada 1
Atl. Bcneta. - Cata. (15/10, 12.45h)

Divisió d'Honor femenina

Jornada 2
Catalunya - Medi. (22/10, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)

Jornada 2
Gràcia FS 5 - 5 FS Castellar 

Classificació
1. U Sta. Coloma .... 6 punts.

5. Parets FS ............ 3 punts.

12. Gràcia FS ...........1 punts.

Jornada 3
Parets - Gràcia FS (16/10, 12.30h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 

Jornada 3 

Hoquei Claret 5 - 5 CEH Sabadell

Classificació
2. CH Claret .............7 punts.

Jornada 4 

Martorell - Claret (23/10, 13h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Grup A 

Jornada 3
Ripollet 16 - 30 Claret

Classificació
1. Cornellà B ........... 4 punts.

2. H Claret .............. 4 punts.

5. CH Sant Just .......2 punts.

Jornada 4
H Claret - CH Sant Just (16/10, 11h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2

Jornada 2
Reus Ganxets - Lluïsos (15/10, 17h)

Resultats

Alexandrova amb 'Chess Queens', sobre la història femenina dels escacs. Cedida
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L'Europa femení visita el 
Reial Madrid B i prepara 
la segona ronda de la 
Copa contra l'Oviedo 
El primer equip masculí, líder intractable del grup 5 de Tercera 
Federació, rep diumenge la Pobla de Mafumet al Nou Sardenya (12h)

À. Gutiérrez Pascual

E ls primers equips de l'Eu-

ropa mantenen l'inici de 

lliga comptant les jornades 

per victòries, algunes amb 

més dificultats que d'al-

tres. És el cas del femení, que dis-

sabte 15 visitarà la ciutat esportiva 

del Reial Madrid per jugar contra 

el filial del conjunt blanc (13.30h). 

Les escapulades ocupen la segona 

posició a la taula del grup Nord de 

Segona Federació, tot i que empa-

tades a punts amb el primer clas-

sificat, el Pradejón, que manté la 

mateixa ratxa de triomfs que l'Eu-

ropa. El Reial Madrid B és sisè amb 

set punts i ve de caure contra el 

Getafe Femení a la darrera jorna-

da (1-2). Després d'aquest despla-

çament, l'equip que entrena Joan 

Bacardit s'enfrontarà dimecres 19 

a l'Oviedo al Nou Sardenya (20h) 

per la segona ronda de la Copa de 

la Reina.

 L'Europa va aconseguir la 

quarta victòria a la lliga contra 

l'Espanyol B (0-1) gràcies a un gol 

de Pili Porta a les acaballes del par-

tit (92'). Les blanc-i-blaves van fer 

valer el seu joc a la primera part 

amb dues ocasions clares que va 

resoldre la portera escapulada 

Janet. Als darrers compasos de la 

segona part va arribar la insistèn-

cia de l'Europa, que va obtenir el 

premi final. 

De la seva banda, el primer 

equip masculí de l'Europa, líder 

del grup 5 de Tercera Federació, 

ha aconseguit retenir la distància 

de cinc punts amb els immediats 

perseguidors, San Cristóbal i Sant 

Andreu. El conjunt que entrena 

Ignasi Senabre es prepara per re-

bre diumenge 16 al Nou Sardenya 

(12h) la Pobla de Mafumet, onzè a 

la classificació després d'encaixar 

la tercera derrota a la lliga con-

tra la Muntanyesa (1-2). Els esca-

pulats van endur-se la victòria de 

la visita al camp del Tona gràcies 

a una golejada (2-4). L'equip oso-

nenc va avançar-se en el marcador 

però els gols d'Adrià Gené (30') i 

Guillem Castell (46') van capgirar 

el resultat. Una diana estratosfèri-

ca des del mig del camp del capità 

europeista Àlex Cano (56') i un gol 

Kilian Villaverde (87') van forjar el 

triomf visitant.•

Els jugadors de l'Europa, celebrant l'1-2 contra el Tona. Foto: Albert Benet

À.G.P.

En ple procés de canvis al conjunt del videojoc 

League Of Legends i ampliació de l'equip tècnic, 

Dragons Gaming prepara un torneig d'aquest es-

port electrònic amb l'objectiu de recaptar fons per a 

l'edició 2022 de la Marató de TV3. El campionat soli-

dari se celebrarà el 18 de desembre, coincidint amb 

la jornada, que enguany es dedica a les malalties car-

diovasculars. Pendents de designar l'espai d'aquest 

torneig, els responsables de Dragons Gaming ja han 

anunciat que les inscripcions mateixes es destinaran 

a la Marató. 

Fundat el 2020, el club d'esports electrònics vol per-

filar la plantilla de cinc jugadors de LOL per comen-

çar a disputar la Segona Divisió de la Lliga d'E-sports 

Amater estatal (LEA), que arrenca a principis de de-

sembre. L'equip aspira a jugar el play-off d'ascens a 

Primera. També ha anunciat que disputarà la Lliga 

Catalana d'esports electrònics. 

L'Europa, campió de la Supercopa de Catalunya. L'equip 

de Xbox de la secció d'eSports del club escapulat ha su-

mat un nou títol al seu palmarès després d'endur-se el 

primer trofeu a Futbol Digital Català. El conjunt euro-

peista ha superat aquest dilluns al Nàstic (0-1).•

Dragons Gaming 
organitza un torneig 
per captar fons per 
a la Marató de TV3
El campionat solidari de League 
Of Legends es disputarà el 18-D

Cedida

Arriba a les pàgines de L’Independent de la mà de la nova plataforma acontra+ el concurs que posa a prova els teus coneixe-
ments de cinema.

Entra al sorteig per guanyar UNA SUBSCRIPCIÓ a La plataforma de cinema acontra+. Una plataforma virtual, per a totes 
les edats, on els amants del cinema troben títols d’una amplia i variada selecció de gèneres, incloent documentals d’art, pe-
l·lícules familiars, òperes i grans clàssics. La subscripció Premium d’acontra+, a més a més de tot el contingut online, inclou 
UNA ENTRADA al mes per anar al cinema Verdi.

Contesta a les 3 preguntes sobre cinema que et trobaràs als tres primers independents del cada mes fi ns Desembre. 

1. Director canadenc, mort el 25 de desembre l'any passat i que va treballar amb el Matthew McConaughey a Dallas Buyers Club. 
2. Pel·lícula austríaca, amb un remake americà del 2007 dirigit pel mateix realitzador i protagonitzat per l'actriu Naomi Watts. 
3. Primera part d’una trilogia i una de les pel·lícules més taquilleres a França dels últims anys. 

Pots enviar les teves respostes al compte de correu concursdecinema@independent.cat.
El concurs té una durada de tres mesos (octubre – desembre de 2022). Cada mes es sortejaran 3 subscripcions mensuals a 
acontra+.

Les tres primeres setmanes de cada mes es publicaran 3 preguntes per setmana. A la quarta setmana es publicarà el nom 
de totes les persones que hagin encertat les respostes. 

La persona que guanyi rebrà un correu informant del premi.Per participar al sorteig mensual cal encertar al menys les tres 
preguntes d’una mateixa setmana.

Consulta les bases a independent.cat

CONCURS DE CINEMA

www.acontraplus.com
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Cartes al director

Sí, sí, sí, de nou a Madrid 
L'Assemblea de Pensionistes de Gràcia 
(APG) torna a marxar a la capital del reg-
ne d'Espanya per adherir-se a la concen-
tració, manifestació, marxa de les dife-
rents assemblees de l'Estat espanyol de la 
Coordinadora Estatal per la Defensa del 
Sistema Públic de Pensions (COESPE), per 
reivindicar l'increment i la revalorització 
de les pensions públiques subjectes a la 
pèrdua de la capacitat adquisitiva degut a 
la infl ació, que ha arribat als dos dígits.
Exigim que les pensions públiques i sala-
ris de la classe treballadora s'augmentin 
igual que l'IPC real, i no pas de l’IPC mitjà, 
que s'aturi d’una vegada la bretxa de gè-
nere en les pensions públiques i es garan-
teixin uns serveis públics de qualitat. Ho 
farem de nou el dia 15 d'octubre a Madrid, 
per aquest motiu us emplacem a mobilit-
zar-nos per aquesta data. Durant una tem-
porada llarga d'aquest any 2022, l’APG hem 
posat de nou la taula de recollida de signa-
tures cada setmana a tres llocs diferents 
del Districte de Gràcia (plaça de la Vila, me-
tro de Fontana i biblioteca Jaume Fuster), i 
hem fet una tasca de divulgació de l'empo-
briment de les pensionistes, perquè són les 
que tenen les pensions més baixes i amb 
la infl ació galopant encara les ha pauperit-
zat molt més. Hem aconseguit reunir força 
nombre de signatures, per a adjuntar-les 
amb la resta de Catalunya i presentar-les 
a la concentració de Madrid, així demos-
trem un cop més que la lluita al carrer en 
moments molt difícils per les restriccions 
sanitàries, la repressió dels moviments so-
cials ha estat i és un motiu d’orgull i d'èxit. 
Us emplacem a venir i fer un esforç més per 
omplir els autocars que es tenen reservats. 
La sortida es farà des de la plaça Catalunya 
davant del Banc d’Espanya el dia 14 d’oc-
tubre a les 12h de la nit, vigília del 15 d’oc-
tubre. Per més informació podeu trucar a: 
649 465 339 o bé al 609 615 971.
Assemblea de Pensionistes de Gràcia

Fe d'errades 

L'equip A de Daruma Lluïsos disputa la 

Primera Divisió estatal masculina de tennis 

taula, i no la Tercera estatal, tal com vam 

publicar al número passat. Disculpes.

Opinió

La plataforma d'Afectats Abaceria fa dies que estan que 
trinen amb el Districte, sobretot perquè li han tombat to-
tes les al·legacions que van presentar al pla especial de re-
forma i aixecament del nou mercat, i també perquè cada 

dia que passa es fa més estret el marge de dotar de verd el solar on 
des del juliol de 2019 s'acumula pols, runa i males herbes. Aquests 
dies, però, els afectats hi tornen amb la seva recollida de fi rmes i 
s'han reactivat dues vies: la del change.org i la de les signatures als 
comerços, aquesta última acompanyada d'una foto del que voldrien 
els veïns impulsors: a la imatge es veu un 60% de l'espai (el que toca a 
Mare de Déu dels Desemparats) convertit en un parc i el 40% restant 
(el que toca a Torrijos) en espai de mercat. Ho tenen pelut però per 
cridar que no quedi. 

El
depen-

dent

Editorial

Cau un mite

Passejant pel carrer Gran, gairebé a tocar del McDonalds, hi ha una 

placa d'aquelles que estarrufen la Gràcia més tradicional: Las collas 

de San Medín a su fundador. Jose Vidal Granes. Casa donde moro y 

fallecio, 1856. 3 marzo 1957. La història dels orígens de la romeria fi xa 

l'any 1830 en aquest punt de la Vila el lloc on vivia i hi tenia un forn el 

fundador de la tradició, i així s'ha escrit i reescrit, i s'han celebrat els 

centenaris i altres commemoracions en números rodons. Fins avui. 

Una investigació del fi lòleg Jordi Guilera i de l'historiador Josep 

Maria Contel, que avui publiquem en exclusiva i de la qual la 

Federació de Colles de Sant Medir ja en va ser coneixedora en assem-

blea extraordinària el passat dia 4, posa sobre la taula documents que 

certifi quen i traslladen la iniciativa de Vidal i Granés de lloc i d'any. 

Dos anys després de submergir-se en arxius eclesiàstics, llibres de re-

gistres de naixements, registres de la propietat i llibres de contribu-

cions, la investigació ha conclòs que és tècnicament impossible que 

aquell forner engegués la romeria des de Gran de Gràcia 111, perquè 

aquell any no hi havia cap casa sinó camps, i perquè Vidal i Granés no 

apareix per Gràcia -vivia a Sant Cugat- almenys fi ns al 1836 i fi ns al 

1847 no compra la fi nca on hi llueix l'antiga placa.

Les noves dades, que poden ser insignifi cants per al gran públic, 

han generat una forta commoció entre les colles de Sant Medir (dit en 

paraules dels investigadors: "van generar estupefacció") i obliguen ja 

de bones a primeres a suspendre qualsevol preparatiu del bicentenari 

de la celebració que es volia preparar de cara a l'any 2030. Qui en vul-

gui saber més, hi ha un acte programat el dia 20 a Can Musons.

L'anomenada Festa Major d'hivern no surt malparada d'aquesta re-

escriptura de la història perquè gaudeix de bona salut i hauria d'en-

tomar amb esportivitat l'esforç de claredat dels investigadors, que 

s'hi han dedicat perquè estimen la festa, i la llum sempre és millor 

que la foscor. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Mar Vallecillos

"És imprescindible 
fi xar-se en les coses 
petites per explicar el 
món", diu la periodista

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Us recomano una mirada al món que 

ens envolta, senzilla i alhora molt 

especial, la de la Mar Vallecillos 

(1976), periodista i sociòloga, columnis-

ta a La Directa i el digital Catorze. El 2016 

publica el seu primer recull d'articles, 

Miraràs el món (Triangular Edicions), on 

també ha publicat el segon, Cosmonautes 
de la quotidianitat, un títol que és una 

declaració d’intencions. Refl exiona i ens 

parla d‘una manera senzilla de coses 

tan importants per a totes com la vida, 

l’amor, la cooperació, l’amistat, el tre-

ball o el temps. Com ella diu “és impres-

cindible fi xar-se en les coses petites per 

explicar el món. Perquè, si no, caiem en 

el parany de la complexitat. I el món és 

complex, hi ha anàlisis difícils de fer, 

però sí que està bé fer-ho a partir de les 

coses properes, simples...”. Diu i és cert, 

que totes sabem de què parlem quan ens 

plantegem aquests temes des de la pro-

ximitat. Ens anima a pensar que aquest 

món podria ser millor i el podríem mi-

llorar. Vallecillos diu coses com que el 

sistema ens avoca pensar que “per so-

breviure t’enfrontis i competeixis amb el 

teu veí, el teu company"; o que “la man-

ca de temps és el nostre gran malestar” 

i “va de bracet del col·lapse del planeta. 

Necessitem sempre fer i produir més”. 

Busquem temps per llegir-la i, sobretot, 

per refl exionar-hi.•
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Opinió convidada

Opinió convidada

Plataforma veïnal de les Escales de la Baixada de la Glòria

Fem Mercat

Escales de Baixada 
de la Glòria: el futur 
d'un barri sencer

Fem Mercat clou 
una etapa: 5 anys de 
consum conscient

Qui no ha sentit parlar de les escales 

de la Baixada de la Glòria, un carrer 

amb desnivells del 35% i amb quasi 

300 graons per baixar i pujar entre 

Coll del Portell i l’Av. Vallcarca? Qui 

no ha sentit que fa anys que les escales me-

càniques no funcionen? Qui no sap que la 

gent amb problemes de mobilitat té tants o 

més problemes per baixar unes escales que 

per pujar-les? Qui no ha vist al nostre barri 

una corrua de gent amb problemes de mo-

bilitat arrossegant-se per les escales amunt i 

avall intentant entrar o sortir de casa seva? 

Algú pot permetre que, per unes escales, la 

gent hagi de vendre el seu pis i marxar del 

barri? Qui creu que a l’any 2022, 65 centíme-

tres d’espai son un problema tècnic que cap 

enginyeria pot solucionar? Qui pot obviar 

més de 200 veïns/veïnes assistents (en dia de 

pluja) a una reunió que l’ajuntament prete-

nia no avisar i, per això, no va col·locar ni un 

sol cartell al barri, però, per sorpresa seva, 

el veïnat va assistir en massa i va mostrar de 

forma unànime la seva total indignació per 

la deixadesa del barri i per la infàmia d’unes 

escales mecàniques mortes fa més de 5 anys. 

Qui no ha sentit parlar de la intransigèn-

cia del Sr. Badia i el seu equip de govern? Sr. 

Badia, arregli les escales mecàniques actuals 

i presenti un projecte que respecti els drets 

de tot un barri, i en especial els de les per-

sones amb problemes de mobilitat. Perquè, 

Sr. Badia, els veïns i les veïnes de la Baixada 

de la Glòria i rodalies hem de baixar i pujar 

centenars d’escales cada dia per poder viure 

com a ciutadans/es de ple dret. I la solució 

és col·locar escales mecàniques per pujar i 

per baixar.

Té la solució tècnica sobre la taula. 

La mobilitat, la redinamització i la quali-

tat de vida de tot un barri està en les seves 

mans!

Deixi’s d’excuses i compleixi la seva pa-

raula.•

Algú pot permetre que, 
per unes escales, la gent 
hagi de marxar del barri? 

E l 15 d’octubre del 2022, ens tornarem a trobar a la 

plaça per fer-ne 10. I aquesta edició, amb núme-

ro rodó, serà també l’última, com a mínim d’una 

etapa. Els projectes tenen inicis, canvis, finals, 

transformacions i des del Fem Mercat Vallcarca, 

després de cinc anys d’il·lusions, de propostes, d’un mi-

cromecenatge, de fer una aposta sincera pel consum 

conscient i la feina comunitària, hem decidit tancar un 

període. Malgrat les forces actuals siguin poques, no ens 

treuen el convenciment i l'emoció d’haver fet realitat una 

iniciativa que defensa el barri, la sostenibilitat, el suport 

mutu, l’agroecologia i la vida. També diem adéu a aquest 

projecte, sabent que la nostra feina va facilitar que ara hi 

hagi un Mercat de pagès a Vallcarca setmanal.

El Fem Mercat Vallcarca s’acaba deixant la porta oberta 

a la seva transformació. Som conscients que tot allò que 

hem estat cuidant, defensant i pel que hem apostat i de-

dicat hores i hores no s’acabarà amb ell. A Vallcarca, les 

propostes i els projectes que mantenen vives les idees i 

valors que hem celebrat a cada mercat segueixen més vi-

ves, més fortes i més arrelades que mai!•

Cedida

Cedida

A Vallcarca, les propostes i els 
projectes que mantenen vives 
les idees i valors segueixen 
més arrelades que mai!

VINE A LA FOTO 
GEGANT
A la Plaça de la Vila.
El dia 16 d’octubre,
a les 13 h.

TAULA RODONA .
EL BO I EL MAL ÚS 

DELS TEMPS
Al Centre Moral

de Gràcia.
El dia 24 d’octubre,

a les 19 h. 

Districte
de Gràcia

www.independent.cat
Reserva lloc: activitats@independent.cat
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Entitats

Divendres 14 d'octubre
Cabaret Poètic i Musical. Organitza: 

Secció Literària de l'Ateneu Enciclopèdic 

Popular i Agita't Gràcia. 

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

Dissabte 15 d'octubre
Diada d'Aniversari Colles de Cultura 
popular: Gegants de Gràcia, Bastoners 

de Gràcia, el Drac, la Diabòlica, els 

Castellers de la Vila de Gràcia i els 

Malsons de la Colla Vella de Gràcia. 

Mostra d'entitats i tallers per a infants 

(10.30 a les 12 h) + Cercavila amb inici i 

final a la plaça de la Vila. Amb lluiment 

estàtic inicial i final de cadascuna de les 

colles participants (12 a 13.15h) + Vermut 

musical: LaliRumba (13.15 a 14.30) + di-
nar de germanor per les persones mem-

bres de les colles de cultura popular 

(14.30 a 17 h).

Plaça de la Vila, a partir de les 10.30h

Concert: Feeling Good Swing Trio. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Diumenge 16 d'octubre
Concert: Un concert, sí fa tardor. 

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dijous 20 d'octubre
Xerrada: Josep Vidal i Granés i Sant 
Medir, la realitat versus el mite. A càrrec 

de Jordi Guilera, filòleg i músic, i Josep 

Maria Contel, Taller d'Història de Gràcia.

F. Festa Major (Alzina, 9), a les 19.30h

Dimecres 19 d'octubre
Sortida cultural: El parc del Guinardó. 

Inscripcions a secretaria 932181964.

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 10h

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
Fins al 22 d'octubre
Exposició Menines, de Teo Olmedillo. 

Menines és una reinterpretació del tre-

ball de Paco Iraola, amic i pintor de l'au-

tor, en la qual va realitzar una interpre-

tació de Las Meninas d’una "profunditat 

superior a les fetes per Picasso, l’equip 

Crònica o en Bacon". Amb aquests gra-

vats, Olmedillo vol retre un homenatge al 

seu amic. En el seu treball, compost per 

diverses menines realitzades en aiguafort 

i tècniques mixtes, juga amb el color i una 

interpretació "diguem-ne conceptual".

CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 d'octubre
Exposició fotogràfica Solar Portraits, de 

Rubén Salgado Escudero, on posa de re-

lleu la importància de l'energia solar com 

a solució per a comunitats amb dificul-

tats per accedir a la xarxa elèctrica i con-

vida a reflexionar sobre l'accés irregular a 

l'electricitat al planeta. Escudero, que va 

començar el projecte en Myanmar el 2014, 

fa retrats a persones i comunitats d'Àsia, 

Àfrica, América i Europa únicament il-

luminades per làmpades solars per reivin-

dicar el poder transformador de la produc-

ció elèctrica a partir d'energia solar.

Casa Seat (Pg de Gràcia, 109)

Exposició 1991-2022, 30 anys al servei del 
barri. Un recull d’imatges que expliquen 

tot el que sha fet al llarg d'aquests trenta 

anys d’història del centre cívic El Coll - La 

Bruguera. Comissariat a càrrec de Xavier 

Franch, qui ha estat el director de l'equipa-

ment fins aquest mes de setembre. 

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 d'octubre
Cu-cut! Sàtira Política en temps trasbal-

sats 1902-1912. L’exposició vol acostar al 

públic del segle XXI una revista emblemà-

tica i l’equip d’artistes i periodistes que hi 

havia al darrere, una publiació que va revo-

lucionar el panorama de la premsa satíri-

ca catalana de la primera dècada del segle 

XX. La mostra fa un recorregut per les se-

ves caricatures carregades de mordacitat 

i pels fets històrics que va retratar amb la 

seva mirada satírica.

La Violeta (Maspons, 6)

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 14 d'octubre
Tardor de còmic. Amb els meus personat-

ges, mano jo! Taller per a infants de 6 a 9 

anys, amb Clara-Tanit Arqué.

Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a 

les 17.30h 

Teatre: [DES]CONEGUTS. Adaptació: 

Albert Capel. Direcció: Yolanda Muñoz. 

Cia Diàmics Teatre.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i ds a 

les 18h

Concert: Jam a la plaça. Amb els grups 

convidats de bucs i qui s'hi vulgui afegir.

Plaça de la Fontana, a les 18.30h

LEM 2022: Orchestra Fireluche presenta 

Segons florada.

CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Delight + hundredmillionthou-
sand.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Basarab Sweet Trio.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h 

Dissabte 15 d'octubre
Concert: Paula Peso presenta el seu pri-

mer disc Teach You Right.

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

Vermut solidari amb la revolta d'Iran i les 

lluites d'Afganistan. Vídeos, poesia...

Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12.30h

Concert: Bernarda i amics.
Heliogàbal (Ramóon y Cajal, 80), a les 13h

Son Jarocho al CAT: Xerrada Darrera 

del mar dels desitjos. A càrrec de María 

Juárez, Silviana Rivera Figueroa, Sinuhé 

Padilla Isunza i Simao Herández (entrada 

lliure al bar) + concert Mono Blanco (cal 

entrada) + Palomazo, fandango jarocho 

obert a El Bar del CAT.

CAT (pl. Anna Frank), a les 18h, 19h i 21h

Micro obert de poesia. Invitada especial 

Tzarina.

Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Concert: La Hafla Fiesta Jam (balkan, la-

tin, arab).

Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 23.45h

Dilluns 17 d'octubre
Cicle Lletr4s i xifres: Trobada sobre la 
Utilitat d'allò inútil. A càrrec de Ferran 

Algaba, José Ramón Ubieto i Gabriela 

Galarraga.

Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h 

Perseguint la història de Gràcia: 

L'Atzeries i la Casa del Dimoni. Amb Josep 

M. Contel, Taller d'Història.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 18.30h

Curs d'anglès. Tots els dilluns.

Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dimarts 18 d'octubre
Club de lectura infantil. Per a infants 

d'entre 9 i 11 anys conduït per Marta 

Martí. Cal inscripció prèvia.

Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a 

les 18h 

13è Munt de Mots: presentació de l'associ-

ació La Faula.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 18.30h 

Festival In-Edit: Underplayed. (Lisa 

Rovner. 2020. UK. Vose). Presentació del 

documental a càrrec d'Helena Bricio i Iris 

Juarros. Cal inscripció prèvia.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Lectures i música: L'insistere del canto 
amoroso. Pier Paolo Pasolini e Johann 
Sebastian Bach. A càrrec de l'actor 

Edoardo Coen i del pianista Andrea Coen.

Biblioteca Jaume Fuster, a les 19h

Dimecres 19 d'octubre
13è Munt de Mots: Un mundo misterioso, 

a càrrec de May Gorostiaga (País Basc). 

Edat recomanada + 5 anys.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

13è Munt de Mots: El conte com a eina 
educativa. A càrrec d'Albert Marqués.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent del'Olla, 

104), a les 18.30h

Gràcia Riu: Els viatges de la paraula: 

Secretos a voces. Itziar Rekalde.

Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h

25a La Taverna del CAT: Lupe Cano i 
Ricardo Cornelius. Reserva prèvia si vols 

una taula a bardelcat@tradicionarius.cat

El Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 21h 

Dijous 20 d'octubre
Contes a la mà: Castanyes i fulles de la 
tardor. Amb Gisela Llimona. 2-4 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 17.30h 

13è Munt de Mots: Entre la literatura i 
l'oralitura, l'art de narrar. 

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 18.30h

Curs d'Esperanto. Tots els dijous.

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

Taula rodona: 75 anys de Carpanta, el per-
sonatge més satíric de Josep Escobar. 

Amb Jordi Canyissà, Sergi Escobar, 

Antoni Guiral, Pepe Gálvez i Alfons López.

El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Cinefòrum a la Violeta: 'Sense sostre'

El projecte Ningú dormint al carrer a Gràcia, sorgit de la Taula Comunitària 

Benestar i Barri Vila-Grassot, proposa per al proper divendres 21 d'octubre 

un cinefòrum amb la pel·lícula 'Sense sostre', protagonitzada per l'actor Enric 

Molina, que va estar vivint sis anys al carrer i que interpreta a Joan, mostrant 

situacions similars a les que ell havia viscut pels carrers de Barcelona. Molina 

va morir al maig de 2021. Després de la projecció, s'obrirà debat amb els 

directors de la pel·lícula, Xesc Cabot i Pep Garrido, per reflexionar sobre la 

situació de les persones sense habitatge i les causes que la provoquen. 

Divendres 21 d'octubre a La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Recomanem

Cedida
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Dones del 36, 
epicentre de 
la Biennal del 
Pensament a la Vila

La Biennal del Pensament, 

que celebra tercera 

edició amb el sistema 

sociopolític, el canvi 

tecnològic i la configuració 

física de les ciutats com a 

tres grans temàtiques dels 

debats, ha programat per 

aquest cap de setmana 

diverses activitats a 

la plaça Dones del 36 

-epicentre d'aquest cicle a 

Gràcia-, Virreina, Diamant 

i Teatre Lliure. Concerts, 

converses-conferències 

o passejos peripatètics, 

entres altres. Dies, horaris 

i inscripcions a www.

biennaldepensament.

barcelona/ca

Cedida

Mag Stigman, 
guardonat als 
Premis Teatre 
Barcelona

L'espectacle Més que 
màgia de la companyia 

del Mag Stigman ha 

guanyat el guardó al millor 

espectacle de màgia dels 

Premis Teatre Barcelona. 

La proposta, que l'artista 

gracienc va portar a 

l'escenari del Teatre Apolo 

el novembre de 2021, 

combina màgia, dansa 

moderna i malabarisme. 

Mesos després, el Mag 

Stigman va representar a 

la mateixa sala El Circ dels 
Impossibles, la seva darrera 

producció.

El 13è Munt de Mots 
consolida espais i 
enforteix el festival 
amb més activitats
Les propostes de narració oral del programa d'enguany es 
basen, per primer cop, en una única temàtica: temps i misteris

Silvia Manzanera 

Aquest dissabte 15 d'octubre 

arrenca el 13è Festival de 

Narració Oral de Barcelona 

Munt de Mots a diferents espais 

de la ciutat i altres poblacions, i a 

Gràcia com un dels seus punts forts 

on es desplegarà un any més per 

una xarxa consolidada que aposta 

per donar continuïtat i continguts 

a aquest gènere durant tot l'any: el 

centre de narració oral instal·lat a 

la biblioteca Vila de Gràcia, La casa 

dels contes, La Quàntica i l'Ateneu 

Roig, a més de La Sedeta i la resta 

de biblioteques del districte. Com 

assegura el director del festival, 

Rubén Martínez, "Gràcia és terra 

de contes". 

La programació del Munt de 

Mots 2022 -que ja ha incorporat 

definitivament activitats online al 

seu cartell- presenta novetats: to-

tes les propostes s'han basat en una 

temàtica ideada per la direcció del 

festival. "Va sorgir d'una broma", 

explica Martínez, "com era l'edició 

número 13, el de la mala sort, vam 

pensar que podríem ironitzar sobre 

això, després d'una pandèmia, crisi 

econòmica, guerra... Els contes ser-

veixen per exorcitzar tot això". Així, 

per primer cop, hi ha un tema que 

traspassa tot el cartell, i que narra-

dors i narradores d'aquí i d'arreu 

han incorporat o readaptat a les 

seves peces. Malgrat que enguany 

no hi haurà la clàssica inaugura-

ció -que en els darrers anys s'havia 

fet a la sala Luz de Gas, es mante-

nen la resta d'activitats com ara la 

jam de contes, presentacions o les 

sessions de formació. Precisament 

aquesta part del festival més enca-

minada a professionals i a la inves-

tigació es concentra a la biblioteca 

Vila de Gràcia, com a centre d'inte-

rès en narració oral, amb diferents 

conferències, com ara la que impar-

tirà Albert Marquès sobre el conte 

com a eina educativa, 'l'art de nar-

rar, entre la literatura i oralitura', 

que impartirà Itziar Recalde, o el 

taller del mateix Ruben Martínez 

sobre incorporacions i codis ins-

tantanis a la narració oral; aquest 

sí, adreçat a contacontes amb ex-

periència. 

El Munt de Mots també manté 

la complicitat amb altres festivals 

germans i celebra espais que s'han 

consolidat amb el temps, com a 

Cardedeu, que enguany compleix 

deu anys. ·"Encara és aviat per de-

terminar l'estat de salut de la nar-

ració oral", apunta Martínez, "po-

dríem dir que s'està recuperant, i 

el festival està servint per apunta-

lar el gènere".•

Una de les actuacions del Munt de Mots de 2021. Foto: cedida

"El festival està 
servint per 
apuntalar el 
sector", assegura 
el director

S. Manzanera

Després de l'estrena el passat di-

vendres del film Hope, Soledad, 

de la directora mexicana 

Yolanda Cruz, la 30a Mostra de 

Films de Dones segueix amb el ci-

cle dedicat a noves creadores llati-

noamericanes. Amb la col·laboració 

de Casa Amèrica Catalunya i els 

Cinemes Girona com a seu ofici-

al, el programa ha seleccionat tres 

pel·lícules entre les creacions més 

recents de ficció i cinema real de 

Llatinoamèrica. Segons els seus 

organitzadors, les directores esco-

llides "mostren un desig d'autoco-

neixement o descobriment de les 

altres mitjançant la conversa, la 

paraula i la imatge". 

El cicle mostra l’arxiu familiar 

com a font de troballes, els textos 

escrits per una mateixa per reco-

nèixer-se en les vides passades, la 

memòria personal sempre en rela-

ció amb la història d’una comuni-

tat, descobrint allò polític en allò ín-

tim. Com és el cas del film Esquirlas 

de Natalia Garayalde, que vint-i-

cinc anys més tard de l'explosió de 

la fàbrica militar de Río Tercero, a 

Córdoba, torna a la casa de la seva 

infància i mira de nou els vídeos do-

mèstics desentranyant les inscrip-

cions que la història de l'Argentina 

va deixar en la memòria personal 

de la seva família. Aquest diven-

dres 14 als Girona (20h). Tanca el 

programa Delia, signat per Victoria 

Pena Echevarria, la història de com 

se suporta quedar-se en segon pla, 

desenvolupant tasques de poc reco-

neixement en els àmbits polítics i 

dels activismes (21/10, 20h).•

Cicle de noves creadores llatines, als Girona
La 30a Mostra de Films de Dones inclou un programa amb propostes de directores llatinoamericanes emergents

Les aliances del certamen. A més 
del centre d'interès en narració oral 
instal·lat a la biblioteca Vila de Gràcia, 
on tindran lloc diferents tallers i 
conferències per a professionals, 
el Munt de Mots compta amb 
altres espais aliats a Gràcia, com 
ara l'Ateneu Roig, seu de l'ANIN 
(Associació de narradores i narradors 
de Catalunya), que suma per aquesta 
edició un espectacle de contes i 
cants tradicionals de Galícia a càrrec 
de Furafollas (20/10, 12.30h).

Fotograma de 'Delia', el film que tancarà el cicle divendres 21. Foto: cedida
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'Modelo 77', transició 
gens modèlica 

Joan Millaret Valls 

A 
rriba als cinemes Modelo 77 d’Alberto Rodríguez 

després d’inaugurar la setantena edició del 

Festival de Sant Sebastià, encara que fora de la sec-

ció oficial. Una notable proposta, coescrita amb el seu 

guionista habitual, Rafael Cobos, inspirada en fets re-

als ocorreguts a la presó Model de Barcelona durant la 

Transició espanyola com va ser la fuga massiva de pre-

sos comuns l’any 1978. El director de les multipremia-

des 7 Vírgenes (2005), La isla mínima (2014) o El hombre 
de las mil caras (2016) -premis al festival basc a millor 

interpretació, respectivament, per Juan José Ballesta, 

Javier Gutiérrez i Eduard Fernández-, ressegueix el pe-

riple carcerari del jove Manuel (Miguel Herrán), con-

demnat per un desfalc, convertit en pres preventiu a 

l’espera d’un judici que tardarà mesos. 

Manuel experimenta la severitat del centre peni-

tenciari d’arrel franquista a base de càstigs i maltrac-

taments que li infringeixen els funcionaris policials 

quan reclama una mínimes condicions higièniques. 

En aquests anys d’efervescència política als carrers, 

les presons també es fan permeables a les reivindica-

cions de drets polítics i democràtics, com el clam per 

l’amnistia. Manuel acaba fent amistat amb un com-

pany de cel·la, Pino (Javier Gutiérrez), i ambdós s’unei-

xen en l’organització de presos Copel (Coordinadora de 

Presos en Lluita) que lluita sobretot per l’amnistia per 

als presos de delictes comuns un cop els presos polítics 

ja han estat alliberats. Una història d’amistat i camara-

deria que participa de tots els codis del gènere carce-

rari, perfectament desplegats. Una ambiciosa produc-

ció de Movistar+, amb un repartiment completat per 

Fernando Tejero, Jesús Carroza o Xavi Sáez, que posa 

en evidència que moltes vegades la realitat supera a 

la ficció. Els encerts del film d’Alberto Rodríguez van 

més enllà dels codis reconeixibles del gènere per esde-

venir, també, un film històric, social i polític. Alberto 

Rodríguez aporta una nova mirada gens condescen-

dent a una frenètica i convulsa transició espanyola que 

no ha estat tan modèlica com ens han volgut fer creure. 

Un film que dialoga també amb un altre film emblemà-

tic del cinema polític i social de la Transició com va ser 

La fuga de Segovia (1981, Imanol Uribe), inspirat també 

en els fets històrics de la fuga de diversos presos etarres 

del penal de Segòvia l’any 1976.•

crítica de 
cinema

Cedida

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 

Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

• Halloween: El final. 16.30, 19.00 i 

21.30. Dj, 16.30. Dj, 19.00 i 21.30.

• La Bohème. Dj, 20.15.

• 42 segundos. 15.50 i 22.05. Ds i dg, 

22.05. 

• DC Liga de supermascotas. Ds i 

dg, 15.50.

• El colegio de los animales mági-
cos. 18.05.

• La vida padre. 20.05.

• Los renglones torcidos de Dios. 

16.00 i 21.15. 18.25.

• Viaje al paraíso. 19.05. 16.10 i 

21.30.

• Alcarràs. Dj, 16.00. Ds i dg, 18.45. 

Dv, dl, dm i dc, 15.55 i 18.30.

• Bullet Train. Ds i dg, 21.10. Dv, dl, 

dm i dc, 21.00.

• Los buscamundos. Ds i dg, 16.55.

• Cerdita. 20.05 i 22.10. 16.05.

• Tadeo Jones 3. 16.00 i 18.00.

• En los márgenes. 16.20, 19.00 i 

21.30. Ds i dg, 19.00 i 21.30.

• Padre no hay más que uno 3. Ds 

i dg, 16.50.

• Modelo 77. 18.30 i 21.20.

Cinemes Girona. Girona, 177

• El nen dofí. Dg, 16.00.

• Dunia i altres contes del món. 

Ds, 16.30.

• Cerdita. Dv, 16.00, 18.00 i 20.30. 

Ds, 18.00, 20.00 i 22.00. Dg, 18.00 

i 20.00. Dl, dm i dc, 16.00, 18.00 i 

20.00. Dj, 16.00, 18.00 i 22.00.

• Francesca i l'amor. Dv, 18.00. Ds i 

dg, 20.00.

• Los renglones torcidos de Dios. 

Dv, ds i dg, 17.00. Dl, dm i dc, 19.30. 

Dj, 18.00.

• Black is Beltza. Dj, 16.00 i 22.10.

• Esquirlas. Dv, 20.00.

• Baila con la vida. 16.00.

• Asombrosa Elisa. Dv i ds, 22.00. 

Dl, dm, dc i dj, 18.00.

• La promesa de Hasan. Ds, dl, dm 

i dc, 16.30.

• Indifest. Dv, 20.00 i 22.00 Ds, 19.30 

i 22.00. Dg, 17.00 i 19.30.

• La Bohème. Dj, 20.15.

• Utama. Dc, 20.00.

• Ulu. Dj, 20.00.

• Cantando en las azoteas. Dl, 20.

Verdi. Verdi, 32. 

• Cerdita. Dv, ds, dl i dj, 11.30, 

16.00, 18.05, 20.35 i 22.35. Dg, dm 

i dc, 16.00, 18.05, 20.35 i 22.35.

• Girasoles silvestres. 11.30, 16.00, 

18.00, 20.05 i 22.30.

• Argentina, 1985. 11.30, 16.25, 

18.00, 19.05, 20.05. 21.45.

• La chica salvaje. 22.10.

• Bullet Train. Dv, ds, dg, dl i dc, 

19.50.

• Moonage Daydream. Dv, dl, dc i 

dj, 11.30 i 22.15. Ds i dg, 22.15. Dm, 

22.30.

• Viaje al paraíso. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16.00.

• Dios mio, ¿pero qué nos has 
hecho? Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.

• Buena suerte, Leo Grande. Dv, dl, 

dc i dj, 17.55.

• No te preocupes querida. Dv i 

dc, 11.30.

• El gran Maurice. Dm, 11.30.

• Joyas ocultas del impresionis-
me. Dm, 11.30, 18.15.

• Indochina. Dj, 11.30.

• La fille du Régiment. Dg i dc, 

11.30.

• Los buscamundos. Ds, 11.30 i 

16.15. Dg, 16.15.

• Dúnia i altres contes del món. Ds 

i dg, 11.30 i 16.30.

• Tadeo Jones 3. Ds i dg, 18.00.

Verdi Park. Torrijos, 49. 

• Buena suerte, Leo Grande. 16.

• No te preocupes querida. 17.55 i 

20.15. Ds i dg, 17.55, 20.15 i 22.30. 

• Viaje al paraíso. 20.15.

• Todo a la vez en todas partes. Dv, 

dl, dm i dc, 22.20.

• El vasco. 16.00, 18.15 i 20.05. Dc i 

dj, 16.00 i 18.15.

• Modelo 77. 18 i 22.30. 22.30.

entrevista

La joia que es va 
inspirar en una planta 

L'artista gracienca Imma Garcia, membre del col·lectiu Minerva, 
seleccionada a l'ENJOIA'T amb una peça que reinterpreta la 
intel·ligència de les plantes; l'escollida ha estat la passiflora 

S. Manzanera

És el punt de trobada més 

preuat per a professio-

nals i estudiants de joie-

ria d’arreu del món. Els 

Premis Internacionals 

de Joieria Contemporània 

ENJOIA’T que organitzat l’A-FAD 

des de fa 27 edicions han selec-

cionat enguany com a finalista 

una peça cuinada a Gràcia, una 

proposta inspirada en la intel-

ligència de les plantes. La seva 

creadora és Imma Garcia, una 

minerva que ha trobat en la jo-

ieria artística una manera d'ex-

pressar emocions i pensaments. 

Què et va fer presentar-te als 
premis ENJOIA’T?
Fa tres anys que estudio a la 

Llotja i vaig decidir presentar-

me a la categoria d’estudiants i, 

mira, em van escollir entre els 12 

millors i fa molta il·lusió perquè 

és una convocatòria internaci-

onal, amb molta gent d’arreu. 

El certamen ha crescut molt els 

darrers anys. 

Tenies via lliure per presentar la 
peça que volguessis?
No hi ha cap obligació pel que 

fa a les temàtiques. Si que has 

de desenvolupar un concepte, 

que en el meu cas és un projec-

te vinculat a la intel·ligència de 

les plantes, que és el concepte 

que estic desenvolupant també 

pel projecte final de carrera. He 

investigat diferents plantes amb 

comportaments estranys, com 

ara la família de les passiflores, 

que per evitar els depredadors, 

imiten els seus ous i així no n’hi 

posen; és un mecanisme de de-

fensa. La joia que he presentat 

s’inspira en això.

Per què t’interessa la joieria?
Vinc de la fotografia artística, i 

he anat fent exposicions, però 

amb la joieria veia més oportu-

nitats per dedicar-m’hi així que 

vaig voler professionalitzar-me 

en aquesta branca, i per això 

vaig començar a estudiar perquè 

volia aprofundir en la tècnica.

Dius que la joiera et permet ex-
pressar emocions i pensaments. 
Això pot ser molt canviant…
Abans feia peces més comerci-

als, més pensades per vendre-les 

a les fires d’artesania. Però amb 

la joieria artística tens molt més 

llibertat creativa, penses més en 

una obra d’art i no en un pro-

ducte.

Quins materials treballes o 
t’agraden més?
Bàsicament els metalls (plata, 

coure, llautó). La peça del pre-

mis ENJOIA’T és de llautó, però 

m’agrada experimentar amb tot 

el que trobo, perquè si em sento 

còmode segueixo i si no el des-

carto, però m’agrada molt pro-

var. 

Què representa per a tu formar 
part del Projecte Minerva?
És una xarxa de suport que ens 

fa molta falta, i a més ens ser-

veix a cadascuna de nosaltres 

per tenir més visibilitat i alhora 

connectar-nos amb d’altres dis-

ciplines artístiques. 

Quins plans tens a llarg termini?
Realment és molt complicat 

però vull seguir amb la joieria 

artística perquè m’agrada molt. 

Venim d’uns anys difícils i durs 

així que haver estat seleccionada 

als premis de l’A-FAD per a mi ha 

representat un reconeixement a 

tot aquest esforç.•

Imma Garcia, amb la joia que ha presentat als premis ENJOIA'T. Foto: cedida
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Visita dibuixada
a la Casa Vicens
amb Daniel Pagans @drawingbarcelona

Descobreix la primera casa de Gaudí mentre connectes amb el teu potencial creatiu,
observant els múltiples detalls que acull aquest edifici i dibuixant alguns elements
de la casa amb els consells del monitor. 

Properes dates: 16 d’octubre i 20 de novembre
Reserva les teves entrades: www.casavicens.org

CasaVicenscasavicens casa_vicensCarrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

Vine a trobar la inspiració i a gaudir de l’sketching a la Casa Vicens!
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