
Gràcia restringeix a un acte 
amplifi cat mensual el permís 
per fer activitats a les places
El pla de reequilibri es consolida després del debat obert des del 2014 i té com a 
objectiu "repartir", perquè els mateixos veïns no pateixin l'augment de decibels

Albert Balanzà

La forta dinamització social que té Gràcia amb les pla-
ces com a escenari principal està aprofi tant la repre-
sa postpandèmica per aplicar nous criteris d'ús en un 
pla de reequilibri de l'activitat organitzada que és ma-
tèria de debat almenys des del 2014, quan es van pre-

sentar les últimes xifres ofi cials que provaven l'ús intensiu 
d'aquests espais. A dades tancades a 2013 el nucli històric 
concentrava el 73% de les activitats organitzades amb 472 
convocatòries sobre 645 totals. Quan ja gairebé han passat 
deu anys d'aquells registres, les entitats han sistematitzat 
i interioritzat els nous criteris que va exposar el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, en l'últim ple del 5 d'octubre: "Volem 
repartir, que no hi hagi veïns que cada cap de setmana es 
troben amb aquesta situació, introduint limitacions a les 
places perquè no es pugui organitzar més d'una activitat 
amplifi cada o concerts al mes, exceptuant Festa Major, Sant 
Joan i Cap d'Any", va apuntar. Pàgina 4La Vella de Gràcia a plaça de la Vila, un exemple de la cultura popular que dinamitza més les places de Gràcia. Foto: Arxiu

Judici insòlit per les 
destrosses al guarnit 
de la Festa Major 
2022 del carrer 
Fraternitat de Dalt
Agents de paisà van detenir un 
visitant que va arremetre contra 
el volcà de la portalada P7

Microteatre aposta 
per la programació 
infantil per recuperar 
públic i reimpulsar 
el projecte  
Després de l'estrena del local de 
Virreina a l'estiu, els tallers creatius 
també prenen protagonisme P14

La Fundació Raventós 
d'atenció a dones en 
situació d'exclusió 
social es trasllada 
de Sarrià a Gràcia 
L'entitat reubica la residència 
maternal un cop venut l'històric 
casalot a tocar de la Ronda P6

Setmanari gratuït
Número 907. 21 d'octubre de 2022. [ independent.cat ] ISSN - 1695-4793

DESCOMPTE

De dimarts a dijous
No vàlid en festius
i vigília de festius

Retalla
aquest descompte

i presenta’l
a la guixeita

1€



L’Independent de Gràcia
21 d'octubre de 2022

2 Política
Breus

Carrera (BComú) 
anuncia un pla 
per fomentar 
la coeducació

La consellera d'Educació, 
Cristina Carrera, va 
anunciar dissabte passat 
en el primer gran acte de 
precampanya de BComú, 
a Gal·la Placídia, que 
Gràcia treballa en una 
diagnosi per fomentar 
la coeducació a partir 
de la proposta sorgida 
de la segona trobada 
de dones de la passada 
tardor. Carrera també va 
explicar que s'ha fet "una 
gran aposta per l'escola 
pública". En aquest sentit, 
el Govern ha anunciat una 
partida de 9,95 milions 
per a l'institut escola 
Teixidores de Gràcia. 

Sierra, regidor 
adscrit de C's a 
Gràcia, expulsat 
del partit
El regidor adscrit de 
Gràcia de Ciutadans, Paco 
Sierra, ha protagonitzat 
aquesta setmana una 
polèmica interna 
que suposarà la seva 
expulsió de la formació 
taronja, després que hagi 
intentat "autoproclamar-
se president del grup 
municipal", segons un 
comunicat oficial. Més 
actiu a Gràcia al principi 
del mandat, un altre nom 
del partit, Koldo Blanco, 
que va anar agafant més 
presència.

Cedida

Albert Balanzà

Hi ha vida més enllà dels 
partits que conformen 
l'arc dels grups munici-
pals al consell de distric-
te de Gràcia, i sobretot 

ara que s'acosten eleccions, pre-
vistes per al 28 de maig de 2023. 
Els altres són aquelles formaci-
ons que havien tingut representa-
ció a plaça de la Vila però que la 
van perdre en els últims comicis, 
com CUP i PP, o també aquells que 
ja han començat a estructurar-se 
a nivell local per assolir l'objectiu 
per primera vegada, com l'anome-
nat partit antiColau BCN Ets Tu, 
que encapçala l'advocat gracienc 
Daniel Vosseler.

El fair play de Gràcia va fer que 
en els primers mesos de l'actual 
mandat no fossin estranyes les 
mencions elogioses del regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, a la CUP, que 
va quedar fora del ple malgrat 
que al districte és un dels llocs on 
treu millors resultats de la ciu-
tat. Però el 6,16% de suport local 
no va ser suficient per superar el 
5% a Barcelona i els cupaires van 
perdre els dos consellers anteri-
ors. Ara curiosament és la forma-
ció que més aviat ha designat els 
deu primers candidats, amb la nú-
mero 10, Clara Camps, vinculada 
a Gràcia. Però qui portarà la veu 
cantant a nivell local és el nou co-
ordinador de l'assemblea CUP-
Gràcia, David Martínez.

Quim Serra (CUP), en una imatge del mandat passat, al ple. Foto: A.Vilardaga

CUP, PP i BCN Ets 
Tu es mouen per 
entrar al Districte en 
el proper mandat
Els cupaires designen nou coordinador local, els populars es 
deixen veure al ple i els antiColau s'estructuren a nivell local

També enyorat és l'exporta-
veu i president del PP de Gràcia, 
Miguel Raposo, que ja va estar 
sis anys de conseller en dues eta-
pes i és la cara del partit almenys 
des del 2009, on ha vist passar di-
rigents com Anna Maria Casas, 
Alberto Belón o Andrea Levy. 
Raposo es va deixar veure el pas-
sat ple d'octubre si bé assegura, 
en conversa amb aquest setma-
nari, que l'agrupació no ha parat. 
"Hem seguit actius tot el mandat, 
i ara el pla és preparar una agen-
da de temes locals i seguir veient-
nos amb entitats", apunta. El PP 
de Gràcia també remarca que no 
tenir conseller local, per l'insufi-
cient 3,36% de les passades elec-
cions de 2019, no ha impedit que 
segueixin presentant propostes 
que afecten Gràcia.

Finalment, els més nous són 
BCN Ets Tu, que ja han aterrat 
a Gràcia amb visites a veïns i 
mercats amb el candidat, Daniel 
Vosseler, però que també han co-
mençat la tasca de comunicació 
a través de la cap de districte de 
Gràcia, Susana Pujalte. Els anti-
Colau, que també es reivindiquen 
com un partit "ni de dretes ni d'es-
querres" han començat a reunir-
se amb entitats o visitant espais 
com l'antiga Quiron per demanar 
més habitatge social. No serà la 
primera vegada que Vosseler es 
deixa veure a Gràcia, on ja va re-
collir firmes el 2019, però sí que 
ara ja s'estructura amb una junta 
a nivell local.•

Daura (Valents) s'estrena en un 
míting de precampanya. No com a 
nous però sí recomposats, l'expartit 
de Manuel Valls va ser el primer a 
llançar abans de l'estiu les seves línies 
estratègiques locals per a Gràcia i ara 
ja ha fet un acte amb els candidats 
de districte. El portaveu gracienc, 
Jordi Daura, va subratllar en l'acte 
del dia 4 a Bonnemaison qüestions 
"sistèmiques" en els problemes locals 
com la neteja, l'okupació o "l'oblit" 
de barris com Vallcarca i Penitents.

A.B. 

Esquerra celebra dilluns que 
ve el congrés ordinari local 
que confirmarà l'acumulació 

de poder de decisió sobre la tam-
bé portaveu del grup municipal, 
Olga Hiraldo, que ara també serà 
presidenta de l'assemblea local 
del Casal Francesc Macià en lloc 
de Pep Creus. El relleu arriba dos 

anys després de l'elecció de Creus 
com a president en lloc de Toni 
López, però ja aleshores Creus es 
va reivindicar com a "president 
pont" en benefici a mig termini 
d'Hiraldo. "El recanvi no havia de 
ser jo, sinó una dona, que hagués 
pogut ser l'Olga Hiraldo, portaveu 
del grup municipal, però no volí-
em que s'acumulessin càrrecs", va 
apuntar el ja expresident en una 
entrevista a L'Independent.

Ara aquesta acumulació, se-
gons Hiraldo, no significa més 
que un grapat de reunions més 
a nivell de partit en representa-
ció de la secció local, però en tot 
cas reforça el seu perfil, que va 
fer el salt a la política local públi-
ca sobretot el juliol de 2019, quan 
l'executiva de Gràcia va triar-la 
com a nova portaveu en lloc d'Al-
ba Metge en una decisió de canvi 
de rumb. 

Olga Hiraldo, nova presidenta d'ERC, 
en una imatge recent. Foto: Arxiu

A Hiraldo l'acompanya un 
equip total de 14 persones, amb 
la novetat d'una secretaria de 
Benestar Animal.• 

ERC proclama la portaveu Olga Hiraldo 
presidenta local en lloc de Pep Creus
L'executiva republicana suma com a novetat 
una secretaria de Benestar Animal
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El 'fuzz' de Zesc i 
Candela Escobar 
s'imposen al 
Desconnecta 2022

El power trio Zesc, bregat 
en concursos i festivals 
i amb tres EP editats, 
i la cantautora de la 
quotidianitat Candela 
Escobar, van guanyar 
dissabte al Desconnecta de 
Lluïsos en les categories 
Enna Jove i Erra Forta, 
les dues principals del 
concurs de bandes 
musicals. També l'indie 
pop d'Eloi Duran va rebre 
el reconeixement del jurat 
amb el premi C trencada 
a la millor lletra en català 
i el vallcarquí Jovedry el 
premi del públic. 

El Pipa Club 
reactiva l'agenda 
amb concerts i un 
acte amb detectius
El Barcelona Pipa Club, 
amb seu al carrer Santa 
Eulàlia des del 2015, ha 
reactivat la seva agenda 
cultural amb un concert 
aquesta setmana de La 
Ludwig Band, al qual el 
seguiran una conferència 
amb la detectiu Esther 
Gómez el dia 27. A banda, 
i només per a socis, 
aquest octubre hi haurà 
la tradicional boletada el 
dia 29.

Gràcia limita a un acte 
mensual amplificat 
els permisos dels actes 
organitzats a les places
El pla de reequilibri té com a objectiu "repartir" perquè no 
sempre els mateixos veïns pateixin l'augment de decibels

Albert Balanzà

En aquell temps prepan-
dèmia les places del Sol, 
Virreina, Vila o Diamant 
acumulaven la majoria 
d'actes organitzats no no-

més per les colles de cultura popu-
lar sinó pels moviments socials o 
les entitats històriques. Cada cap 
de setmana hi havia gresca, i les 
úniques dades oficials, distribuï-
des pel Districte i corresponents al 
2013, ja donaven pistes: el 73% de 
les activitats organitzades a l'es-

ten fonts dels Castellers de la Vila 
de Gràcia. De fet, és justament 
aquests actes sobrevinguts els que 
estan portant certa polèmica entre 
Districte i les entitats. 

Sota la premissa d'un acte al 
mes per plaça, per exemple, l'Ate-
neu Roig ha vist denegada la seva 
proposta de celebració d'una acti-
vitat que havia de durar "un dia i 
mig" [divendres i dissabte] el pro-
per 4 i 5 de novembre. "A dreta llei 
ens deixem començar a les 12 de la 
nit de divendres a dissabte i tot el 
dissabte, però no programar dos 
dies", expliquen. •

Badia: "cal que repartim". El 
regidor de Gràcia, Eloi Badia, ho 
va resumir en l'últim ple amb la 
idea "que no hi hagi veïns que cada 
cap de setmana es troben amb 
aquesta situació". Ho va vincular 
en el marc d'un conjunt de canvis: 
horaris de les terrasses, comerços 
que llencen el vidre durant el 
dia, jocs a les places o ampliació 
de l'àrea de jocs infantils. 

Acte de la Biennal del Pensament, a Diamant, el passat cap de setmana. Foto: I.V.R.

Isabel Palazón

R aül Quevedo (Barcelona, 
1973), un històric del 
moviment independen-
tista, arriba als 20 anys 
de l'obertura de Mai 

Morirem, la botiga de Torrent 
de l'Olla que ha esdevingut punt 
de trobada i referent del mar-
xandatge antifeixista. El 10 de 
desembre, al Razzmatazz, ho ce-
lebrarà amb un concert d'una de 
les seves bandes, Opció K-95.

En forma després de 20 anys?
Ha passat de tot, des de comen-
çar aviam què passa amb 14 sa-
marretes a tenir 500 tipus, l'es-
tudi de tatuatge... Ha canviat 
botiga i barri però seguim enda-
vant amb els mateixos principis.

No sou només una botiga.
Som un punt de trobada. La 
gent ve molts cops a xerrar una 
estona o a escoltar música.

La proximitat del comerç. Amb 
què heu triomfat més?

Samarretes del Barça, antifeixis-
ta, independentista, però potser 
una de les que més s'han venut i 
parlant del barri és la de Vila de 
Gràcia Antifeixista.

Sense la música tampoc s'ente-
endria el Mai Morirem. Com heu 
vist evolucionar tot plegat?
Toco en bandes més punkrock 
però has de buscar què li agrada 
al jovent, amb gustos diferents.

El punk no ha mort, però...
No, no ha mort; està feridet!

I la política com a columna ver-
tebral. En 20 anys, cap ensurt? 
Missatges, trucades, alguna pin-
tada, però ensurts cap ni un.

I els alts i baixos polítics? 
Amb les manifestacions hem tin-
gut cues de 50 persones, i amb 
els triplets del Barça també.•

El repor

Entrevista a Raül Quevedo, de la botiga Mai Morirem, que arriba 
enguany als 20 anys de distribució de marxandatge antifeixista

"El punk no ha mort; està feridet"

Raül Quevedo, del Mai Morirem, després de l'entrevista. Foto: A.B.

pai públic es feien al nucli històric 
amb 472 convocatòries sobre 645 
totals, i la resta corresponia a 64 
actes al Camp d’en Grassot, 62 a 
la Salut, 26 al Coll i 21 a Vallcarca-
Penitents.

És en aquell context que va sor-
gir el debat de treballar un acord 
per equilibrar l’activitat organit-
zada a les places i les entitats i el 
Districte es van trobar en una nova 
taula de negociació (paral·lela a la 
taula de pacificació de places i la 
de redistribució de les terrasses) 
per discutir sobre espais, calenda-
ri i horaris amb l'objectiu de redis-

tribuir l’afectació als veïns (vegeu 
L'Independent núm. 472). 

Ara, en plena remuntada de l'ac-
tivitat postpandèmia, els tècnics de 
barri del districte s'estan aplicant 
amb inflexibilitat: només un acte 
mensual amplificat amb altaveus al 
mes per plaça, amb l'única excep-
ció dels períodes de Festa Major, 
Cap d'Any i revetlla de Sant Joan.

"Sabem que aquest criteri exis-
teix però no ens afecta perquè ja 
d'un any per l'altre enviem una 
planificació de l'any següent; no-
més hem hagut de negociar per 
algun acte sobrevingut", apun-

Dolors Ferré
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Arrenca l'obra 
per il·luminar 
el punt fosc de 
Coll del Portell

Aquest dilluns han 
començat els moviments 
al fi nal de l'avinguda Coll 
del Portell [foto] i al Parc 
Sanitari Pere Virgili per 
millorar la il·luminació 
en el marc de la partida 
de pressupostos 
participatius que ha de 
servir per evitar racons 
on es puguin produir 
agressions masclistes. Les 
actuacions seran també 
a l'avinguda del Coll del 
Portell (La Miranda), 
la sortida del pàrquing 
d'Esteve Terrades i el 
viaducte de Vallcarca.

La Fundació Raventós d'atenció a 
dones en situació d'exclusió social 
es trasllada de Sarrià a Gràcia per 
ubicar la seva residència maternal 
L'entitat compra a Providència-Argentona una residència de la companyia religiosa 
vinculada a la Clínica del Remei després que s'hagi venut l'històric casalot a tocar de la Ronda

A. B.

E ls vasos comunicants entre 
Sarrià i Gràcia segueixen 
funcionant amb entitats 
que aterren al districte. 
Si l'any 2020 va ser l'Ate-

neu Divers qui arribava, amb seu 
a Mossèn Batlle, ara és la Fundació 
Maria Raventós, que atèn des de 
fa més de 70 anys a dones joves i 
mares en situació d'exclusió social, 
qui acaba d'adquirir una residèn-
cia al carrer Providència de l'Ins-
titut de Religioses de Sant Josep 
de Girona, vinculada a la Clínica 
del Remei. La fi nca, que ja es tro-
ba en ple procés de fer una adap-
tació i unes obres que s'allargaran 
almenys fi ns al gener, es connec-
tarà amb el carrer Argentona per 
establir els actuals serveis de re-
sidència maternal que s'oferei-
xen a l'històric casalot del carrer 
Plantada a tocar de la Ronda.

L'Ajuntament, en aquest sentit, 
ha aprovat el pla especial d'adapta-
ció de la nova seu central de la fun-
dació a Providència amb la idea de 
dedicar les 17 habitacions per a un 
màxim de 40 persones que ja te-
nia a Sarrià en aquest cas a la nova 
seu de Gràcia en una distribució de 
tres plantes per tal que cada dona 

Obres en marxa a Providència 77, nova seu de la fundació. Foto: À.G.P.

Els jardins de Can Raventós, a Sarrià, 
en procés de permuta. L'espai, on 
s'havien anunciat pisos i es van aturar 
per la protesta d'una plataforma veïnal, 
se salvarà si fructifi quen les negociacions 
entre el nou fons propietari i el Districte, 
que ha ofert tres espais discontinus.

pugui tenir el seu espai d’intimitat 
amb el seu infant. 

A l'edifici principal de Pro vi-
dèn cia 77 hi anirà, doncs, la resi-
dència, ofi cines per l’equip edu-
catiu i espais de magatzem. A 
l'edifi ci posterior i connectat d'Ar-
gentona 14 s'hi oferiran els pro-
jectes de coneixement i benestar 
emocional per a mares que vul-
guin millorar les seves compe-
tències maternals. "Volem estar 
oberts al barri amb mirada de 
participació comunitària", han 
apuntat fonts de la fundació.

La família Raventós té una llar-
ga tradició de suport a mares en 
situació d'exclusió social i comp-
ta amb altres serveis a Barcelona 
i a Santa Coloma de Gramenet, 
amb setze pisos que funcionen 
com a habitatges d'inclusió i un 
pis assistit per a joves extutela-
des. El trasllat de Sarrià a Gràcia 

À.G.P.

Societat

de la seu principal s'ha consumat 
a partir del moviment paral·lel de 
compra de la fi nca vinculada a la 

Clínica del Remei a Gràcia i la ven-
da del casalot del carrer Plantada, 
a Sarrià.•

A la nova seu de 
Gràcia hi haurà 17 
habitacions i serveis 
de participació 
comunitària

El canvi de sentit a 
Travessera: doble 
sentit cap a Joanic i 
busito per Llibertat  
Els tècnics del districte 
han donat al consell de 
barri més detalls del canvi 
de sentit de Travessera 
de Gràcia per l'obra a 
l'Abaceria: doble sentit 
entre Sant Joan i Escorial i 
el busito per Llibertat. 
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Judici insòlit per les 
destrosses al guarnit 
de la Festa Major 2022 
de Fraternitat de Dalt
Agents de paisà van detenir 'in fraganti' un visitant que en 
plena matinada va arremetre contra el volcà de la portalada

A. B.

El jutjat número 17 de l'Au-
diència de Barcelona ha 
celebrat aquest dimarts la 
vista oral del judici contra 
la persona que el passat 19 

d'agost, ben entrada la matina-
da del divendres de Festa Major, 
va ser detinguda in fraganti per 
agents de paisà de Mossos d'Es-
quadra i Guàrdia Urbana, després 
d'arremetre sense motiu contra el 
volcà de la portalada del guarnit 
del carrer Fraternitat de Dalt, de-
dicat enguany a la Polinèsia.

La vista representa un prece-
dent en la llarga reivindicació de 
protegir els guarnits que els fes-
ters mantenen des de fa dècades, 
sobretot arran de la massifi cació 
viscuda des dels anys 90, si bé no 
hi ha altres judicis registrats per 
la difi cultat que hi ha hagut sem-
pre de responsabilitzar els cul-
pables. Per exemple, en l'últim 
gran cas de destrosses, l'incendi 
que va patir en l'edició 2019 de 
la Festa Major el carrer Llibertat 
no es va detenir ningú i la feina-
da va ser entre la Fundació Festa 
Major i els veïns de l'edifi ci afectat 
de Torrentde l'Olla amb Llibertat 
per aclarir-se a nivell d'asseguran-
ces de responsabilitat civil.

El cas de Fraternitat de Dalt, 
en tot cas, s'ha pogut despatxar 
als jutjats justament per la deten-
ció d'una de les tres persones que 
aquell dia, cap a les 3.50 hores de 
la matinada, es va acarnissar con-
tra el guarnit a l'alçada de la cruï-
lla entre aquest carrer i Tordera, 
on justament hi confl ueixen dos 
guarnits. El president de la co-
missió de festes de Fraternitat de 

El guarnit de Festa Major a Fraternitat de Dalt. Foto: VadaRetro.

seva fi lla, que hi ha actuat de tes-
timoni, admeten que no van veu-
re els fets de manera directa, i 
que justament en aquell moment 
el servei de seguretat contractat 
era a l'altra banda del guarnit, 
però han confi at en la presump-
ció de veracitat dels agents que sí 
que van veure la bretolada.

En la vista oral d'aquest di-
marts, no obstant això, el princi-
pal encausat no s'ha arribat ni a 
presentar i l'acte no ha durat ni 
deu minuts. Això no atura en tot 
cas el veredicte, que es decidirà en 
els propers dies.•

A.B.

El consell de comerç ha aprovat aquest dilluns la 
nova data del 12 de novembre per a la diada del 
comerç al carrer que es va haver de suspendre a 

última hora ara fa 15 dies i que estava prevista per al 
8 d'octubre. La suspensió, amb una certa polèmica, va 
ser percebuda per alguns eixos comercials com un fet 
consumat i només l'eix Gran de Gràcia va explicitar el 
seu assentiment. El consell de comerç, en aquest sen-
tit, va acordar que en properes ocasions es pugui con-
vocar un contacte informatiu 24 hores abans de la dia-
da per si hi ha cap mena d'imprevist.•

La diada del comerç 
suspesa per pluja 
es trasllada al 12 
de novembre 
Malestar en alguns eixos per 
l'ajornament del 8 d'octubre

Veïns del Baix Guinardó 
denuncien que la 
reducció d'àrea verda a 
Gràcia envaeix el barri 

Veïns de l'espai comunitari Hort El brot, desman-
tellat per l'Ajuntament el passat febrer després de 
nou mesos en activitat, han criticat aquesta set-

mana que la reducció de places d'àrea verda i blava que 
s'ha registrat a Gràcia en l'últim any (-158) ha repercutit 
directament al Baix Guinardó. "On hi havia un hort, tant 
que els defensen els comuns, ara hi ha 70-80 places de 
vehicles, alguns abandonats, i li volem donar un ús co-
munitari a l'espai, com el tenia abans", ha explicat José 
Luis Maroto. Ara el lloc, al Torrent de Lligalbé (a tocar 
de Lepant) és un aparcament de superfície sense regu-
lar on hi troben espai els vehicles que no troben plaça a 
l'àrea verda o bé altres expulsats d'altres barris.•

Cedida

Dalt, Albert Capel, ha argumentat 
que el cas "pot servir d'exemple" 
per contenir altres accions en els 
anys vinents. Tant Capel, que hi 
actua com a denunciant, com la 

"Pot servir 
d'exemple", diu 
el president de la 
comissió del carrer, 
Albert Capel
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L'Europa femení diu 
adeu a la Copa mentre 
assumeix el liderat 
de Segona Federació
Les escapulades ensopeguen contra l'Oviedo (1-3) a la segona 
ronda; el masculí visita Peralada com a dominador de Tercera

Àlex Gutiérrez Pascual

E l primer equip femení de 
l'Europa s'ha acomiadat de 
la Copa de la Reina a la se-
gona eliminatòria contra 
un rival de categoria su-

perior, però les escapulades passa-
ran millor aquest tràngol si fan un 
cop d'ull a la classificació del grup 
Nord de Segona Federació. Les es-
capulades s'han enfilat al capda-
munt de la taula empatades a 15 
punts amb el Pradejón, a qui supe-
ren per la diferència de dianes grà-
cies a una golejada contra el Reial 
Madrid B (0-4), i disputaran la pro-
pera jornada lliguera el cap de set-
mana vinent contra l'Osasuna B.

L'Oviedo, de Primera Federació, 
va passar dimecres passat a la se-
güent ronda després d'imposar-
se amb claredat l'Europa (1-3). En 
un Nou Sardenya que feia patxoca 
gràcies al caliu de l'afició (rècord 
de públic a l'estadi en un partit de 
futbol femení segons el club esca-
pulat), les asturianes ja van avisar 
al primer gol de com seria l'encon-
tre. En la primera aproximació de 
perill, l'Oviedo va aconseguir la 
primera diana del partit gràcies 
a un xut de María Ortiz (15'). La 
reacció de les de Joan Bacardit va 
arribar amb una falta directa de 
Queralt Torradeflot (23') desviada 
per Sara Ezquerro, la portera visi-
tant. El marcador no es va tornar 
a moure fins a la represa.

El gol de la igualada per a l'Eu-
ropa va ser tot just a l'inici de la se-
gona meitat, quan Bové va enviar 
una rematada al fons de la xarxa 
(47'). Les escapulades van insistir 
sense aconseguir recompensa, grà-
cies al bon ofici de les jugadores de 
l'Oviedo. Manau va sorprendre la 
porteria visitant amb una centra-
da que va picar al travesser (60'). 
Però dos minuts després la capi-
tana asturiana Isabel Isina va fer 
pujar el segon gol al marcador des-
prés d'un contracop (62'). La sen-
tència de l'Oviedo va arribar amb 
la diana de Kimberly Karen (77').

Duel a Peralada amb set punts 
més que els perseguidors. Sense 
Gerard Nolla i Javi Prats pen-
dents de rebre l'alta mèdica, el 
primer equip masculí escapulat 
visitarà diumenge 23 el camp del 
Peralada (17h), en el partit que 
tancarà la jornada 7 al grup 5 de 
Tercera Federació. L'equip que en-
trena Ignasi Senabre s'ha conso-
lidat com a líder gràcies a la vic-
tòria diumenge passat contra la 
Pobla de Mafumet (2-1) i a més ha 
ampliat la distància a set punts 
amb els immediats perseguidors, 
un grup encapçalat per l'Hospi-
talet i seguit de la Muntanyesa, el 
San Cristóbal, el Sant Andreu i la 
Grama. Al darrer partit disputat al 
Nou Sardenya, Guillem Castell va 
avançar els escapulats en el mar-
cador (26') i el capità Àlex Cano va 
ser l'autor del segon gol (57').•

L'Europa reflexionant al mig del camp durant la celebració de l'Oviedo. Foto: À.G.P.

Denúncia de 25 socis davant 
Síndic, Control i Transparència, 
i Disciplina Social. En una nova 
acció en contra de la invalidació de 
firmes del segon procés de moció 
de censura contra la directiva 
de l'Europa, el grup d'associats 
va remetre el 3 d'octubre 
passat un escrit als estaments 
del club. Els sotasignants 
denuncien vulneració de drets i 
privacitat en el procediment.

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 5
Reial Madrid B 0 - 4 Europa
Classificació
1. CE Europa .........15 punts.
Jornada 6
Europa - Osasuna B (30/10) 
Copa de la Reina 
Segona eliminatòria
Europa 1 - 3 Oviedo

Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 6
Europa 2 - 1 Pobla Mafumet
Classificació
1. CE Europa .........18 punts.

Jornada 7
Peralada - Europa (23/10, 17h)
 
BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 4
Maristes Ademar 56 - 49 Claret 
Classificació
3. UE Claret ...............3 G 1 P.
Jornada 5
Claret - Bescanó (23/10, 17.45h)
Grup 2
Jornada 4
Salle Manresa 63 - 64 Lluïsos
Artés 62 - 44 Vedruna
Classificació
5. Vedruna Gràcia ....3 G 1 P.

8. Bàsquet Lluïsos ....2 G 2 P.
Jornada 5
Vedruna - Espanyol (22/10, 18.15h)
Lluïsos - Vilatorrada (23/10, 18h)

Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 4
SaFa Claror 47 - 54 Roser
Classificació
12. SaFa Claror ......... 0 G 4 P.
Jornada 5
Granollers - SaFa Claror (23/10, 
17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 1
Atl. Barceloneta. 21 - 3 Catalunya
Classificació
10. CN Catalunya ......1 punt.
Jornada 2

Bcn - Catalunya (25/10, 20.45h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 2
Catalunya - Medi. (22/10, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 3
Parets FS 6 - 4 Gràcia FS
Classificació
15. Gràcia FS .............1 punt.
Jornada 4
Gràcia - Vacarisses (22/10, 15.30h) 

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 4
H Claret 24 - 31 CH Sant Just
Classificació
5. H Claret .............. 4 punts.
Jornada 5
Sant Joan Despí C - Claret (23/10, 
17h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 2
Reus Ganxets 4 - 2 Daruma Lluïsos
Classificació
10. Daruma Lluïsos .... 0 pts.
Jornada 3
Lluïsos - Boadilla (23/10, 11h)

Resultats

Breus

El Campionat 
català de rítmica, 
propera cita de 
l'AE Gràcia-Ubae

La secció de gimnàstica 
rítmica femenina de 
l'Associació Esportiva 
Gràcia-Ubae ja té la vista 
posada en el proper 
Campionat de Catalunya 
individual de nivell 7, 
després de competir a la 
segona fase de la Copa 
Catalana. Les gimnastes 
Hannah Benolol i Jana 
Serra (foto) van destacar 
en l'exercici de cinta i 
van acabar en 16a i 21a 
posició respectivament a 
la primera competició de 
la temporada, disputada 
a Lleida. La propera 
cita esportiva de les 
representants de l'AE 
Gràcia-Ubae serà el 6 de 
novembre a Blanes.

AE Gràcia-Ubae

Arrenca la Divisió 
d'Honor per al 
Catalunya femení 
contra el 'Medi'
L'absolut femení del 
Catalunya començarà 
la lliga a la Divisió 
d'Honor de waterpolo 
rebent dissabte 22 
(12.45h) el Mediterrani, 
semifinalista de la passada 
Copa Catalunya. Serà 
la segona jornada per a 
les gracienques, amb el 
primer partit ajornat al 
16/11. El masculí jugarà 
dimarts 25 contra el 
Barcelona (20.45h).
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À.G.P.

E l Boadilla, una de les quatre formacions madrile-
nyes del grup 2 de la Primera estatal masculina de 
tennis taula, és el proper rival a la lliga de l'equip 

A de Daruma Lluïsos, que ha començat la competi-
ció amb una derrota. El conjunt format pels palistes 
Bernat Folch, Florian Martin i Ferran Cano s'enfron-
tarà al cinquè classificat diumenge 23 a la pista de la 
plaça del Nord (11h). Els graciencs van caure en la vi-
sita al Reus Ganxets (4-2), mentre que el Boadilla es 
va desfer del Fuenlabrada a domicili (2-4). Florian 
Martin es va imposar en el primer partit contra Boris 
Rodríguez (3-1), mentre que els reusencs Antoni 
Tudurí i Ferran Busquets es van imposar a Cano (3-2) i 
Folch (3-2) en els dos següents. Martin va caure contra 
Tudurí (3-1) i Folch es va imposar a Rodríguez (1-3) al 
penúltim. El Reus Ganxets va sentenciar al sisè encon-
tre entre Busquets i Cano (3-0). 

De la seva banda, l'equip B de Daruma Lluïsos, que 
disputa la Segona Divisió estatal masculina al grup 6, 
s'enfrontarà dissabte 22 a l'Ateneu 1882 a Sant Joan 
Despí (17h), després de guanyar el Vilablareix a la 
darrera jornada. El trio de palistes format per Fabio 
Pérez, Eduard Felip i Pau Folch es van imposar a la 
pista de Lluïsos per un contundent 5-1.•

Daruma Lluïsos rep 
el Boadilla després 
de caure contra el 
Reus Ganxets (4-2)
L'equip A de tennis taula inicia 
la Primera estatal amb derrota

CTT Ganxets de Reus

el repor

64 vies a Montserrat 
que valen un centenari 

El Grup Especial d'Escalada del CEG dedica dos dies a pujar per 
les agulles d'aquesta muntanya per celebrar els 100 anys del club

À. Gutiérrez Pascual

Han estat 64 vies realit-
zades en dos dies que 
valen un centenari. El 
Grup Especial d'Esca-
lada (GEDE) del Club 

Excursionista de Gràcia es va 
proposar pujar-ne tantes com 
anys celebra enguany l'enti-
tat. El repte va pujar el llis-
tó quan un dels membres del 
GEDE, Berenguer Sabadell, 
va proposar fer-les en tan sols 
dos dies. Van escollir una re-
gió que concentra moltes vies 
i permet a cada cordada (grup 
d'escaladors) completar-ne di-
verses cada dia: les Agulles de 
Montserrat. L'1 i 2 d'octubre 
passats s'hi van posar. 

"Un dels al·licients de fer 
aquestes vies és que pots parlar 
amb els de l'agulla del costat", 
comenta Oriol Lecha, membre 
del GEDE participant en el repte. 
Lecha també destaca la possi-
bilitat de canviar de companys 
de cordada de tant en tant. Un 
cop en acció, la llista de 100 vies 
s'actualitzava en un grup de 
Whatsapp. Cada via escalada, 
missatge immediat que rebien 
els que controlaven el llistat. 

"Com que eren dos dies, te-
níem clar que dissabte sabríem 
com anàvem", explica. El primer 
dia va tenir més poder de convo-

catòria que el segon, de mane-
ra que el diumenge es va afron-
tar amb menys efectius. "El que 
comptava era proposar-se el rep-
te. Al final vam arribar a 64 vies, 
però és el de menys. Tothom va 
acabar content", comenta Lecha, 
que destaca les imatges resul-
tants d'aquesta acció. I l'experi-
ència de passar la nit en furgo-
netes a Can Maçana, a les portes 
del parc natural de Montserrat, 

comentant la jugada amb alguns 
dels components del GEDE. 

A l'equip d'escaladors del rep-
te han participat veterans amb 
més de 70 anys i muntanyencs 
més novells; el més jove del grup 
en té 13. Un contacte entre gene-
racions que Lecha valora positi-
vament. Per això assegura que la 
propera sortida de veterans del 
GEDE, prevista pel novembre, no 
se la perdrà.•

Membres del GEDE escalant una de les vies a les Agulles de Montserrat. Foto: CEG

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

1. Pel.lícula japonesa on el protagonista es un 
monstre que expulsa tota la seva ira contra Japó

2. Jeremy Irons i Juliette Binoche es reuneixen 
en aquest drama dirigit per Louis Malle.

3. L’actor de Juego de Tronos, l’actor d’El Club 
de los poetas muertos, i l’’actriu de Cisne ne-
gro s’ajunten a Brooklyn a la pel·lícula...

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

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

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

La recuperació de la 
raó i del catalanisme
La Hispanidad eleva la Història, el País, la 
Raça, el Destí, l’Elecció divina, l’Imperi, la 
Nació a Idea pura i redueix a anècdota per-
sones i col·lectius sobre els que descendeix, 
determinant-los. Doctrina font del nacio-
nalisme espanyol, assumida, i manifesta-
da, per exemple Franco, que crec que s’ha 
reforçat, i ha ampliat el vestuari. 
I aquí, el nostre país, assumint les condici-
ons d’existència de la població, havia ma-
nifestat un procés de desenvolupament/
recuperació cultural, econòmic i lingüístic, 
arribant el Principat al capitalisme indus-
trial consolidat, continguts comportant 
institucions jurídicopolítiques pròpies i la 
fi  de la depredació –apropiació exterior de 
recursos, imposició de l’espanyol...- sem-
pre amb l’oposició retardatària del nacio-
nalisme (Espanya i caciquisme autòcton). 
I aquí la pràctica de les doctrines, com el 
catalanisme, no partia de la Idea pura, sinó 
de la raó: dels catalans dins aquell procés, 
assumint conscientment la pròpia realitat i 
rebutjant-ne les pertorbacions, i optant es-
perançadament i lliurement per un futur. 
L’Occident democràtic. 
Però en els darrers 50 anys aquí s’ha fet 
creure en el nacionalisme espanyol, exclo-
ent; predicat una idea pura, catalana?; i re-
nunciat a representar els interessos ciuta-
dans; i com a efecte Espanya apareix amb 
vestit democràticocapitalista, compre-
nent tota possibilitat, també separar-se’n. 
Recordem, els grecs venceren els perses, 
poder excloent, Idea pura, per la raó. Aquí 
la guerra no és militar, i els avenços es gua-
nyen tornant a aquell camí, la raó, que per-
met amplis denominadors comuns entre 
classes i regions del país. Crec que cal un 
referèndum per prescindir dels que no han 
entès representar els catalans, element 
d’una recuperació àmplia. 

Albert Rodríguez i Molina

Opinió

La nit de dimecres a dijous passat, del 12 al 13 d'octubre, la 
Guàrdia Urbana tenia poca feina: dos agents van aturar en 
Samir, el venedor de fl ors més popular de Gràcia (fi ns i tot 
ha estat personatge del 'Polònia' amb el seu rodolí descon-

certant "entre cuixa i cuixa maduixa") i li va demanar la documenta-
ció. Al xou policial s'hi va sumar un vehicle del mateix cos i, com que 
en Samir no duia a sobre els papers, se'l van endur. Veïns i treballa-
dores del bar St. Germain s'hi van apropar per defensar-lo però el cas 
és que en Samir va haver d'acabar deixant les fl ors al bar i va dir que 
ja hi tornaria quan pugués. L'endemà ja tornava a rondar. Gràcies, se-
nyors policies, per vetllar per la nostra seguretat.

El
depen-

dent

Editorial

Cirurgia contra decibels

Gairebé s'havia perdut la pista del debat arrencat ara fa quasi deu 
anys quan en un consell de barri de Vallcarca es van fer públi-
ques unes xifres llamineres. Quants actes a l'espai públic es fan al 

districte de Gràcia? L'any 2013 van ser 645, ni més ni menys, i el 73% 
es feien al nucli històric amb 472 convocatòries; la resta corresponia a 
64 actes al Camp d’en Grassot, 62 a la Salut, 26 al Coll i 21 a Vallcarca-
Penitents. De tot plegat es va generar una de tantes taules de negocia-
ció entre veïns i administració, en un temps que també es debatia en 
paral·lel una nova ordenació de les terrasses i una pacifi cació de l'espai 
públic més en clau genèrica. El tema es va anar esllanguint, en aquest 
context van arribar petites mesures poc o molt relacionades com les 
jardineres de la plaça del Sol o el quiosc de jocs de Sol i Diamant o les 
pilotes d'escuma a Diamant o a Poble Gitano. Però no ha estat fi ns als 
darrers anys que han arribat les mesures igualment de cirurgia però 
més efectives: d'una banda, la reducció d'horaris a les terrasses que 
s'ha començat a executar en les últimes setmanes o bé la retirada de 
vidre dels comerços durant el dia en lloc de fer-ho durant la nit.

Ara el departament de Serveis per a les Persones del districte està 
treballant i aplicant estrictament ja a la vegada un catàleg de criteris 
que limitaran a les places els actes amplifi cats (amb música o simple-
ment amb altaveus) a raó d'un cop al mes. Si algú vol fer una jorna-
da de més d'un dia, s'haurà de buscar un altre barri. Només hi haurà 
excepcions per Sant Joan, Festa Major i Cap d'Any, perquè els actes 
comencen un dia i acaben el següent. Res: el tècnic de barri de Vila de 
Gràcia s'està aplicant amb fermesa, i queda clar que es pot iniciar un 
acte a les 12 de la nit i allargar-lo 24 hores, però no arrencar-lo una tar-
da i acabar-lo el matí següent.

 Caldrà veure com s'enllesteix aquest llistat de criteris en un àmbit 
delicat i si hi ha prou espai per als centenars d'entitats, encara que es-
tiguem en plena recuperació postpandèmia. I també caldrà que aquest 
catàleg tingui cura per no afectar les entitats més populars en benefi ci 
de les que es poden pagar un local privat.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Lluitem contra l'absurd

Ens volen consumistes 
fi ns al moll de l'os i això 
va contra del planeta i 
la nostra supervivència

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Ens envolten les males notícies, que 
són les úniques que destaquen els 
mitjans de comunicació quan al món 

també n'hi ha, de bones, i les bones ac-
cions i iniciatives que es duen a terme 
arreu ens donen una mica de llum i ens 
animen a treballar per un món millor. Es 
produeixen avenços científi cs i mèdics i 
hi ha països que prenen bones decisions 
per aturar la situació actual d’emergèn-
cia climàtica, però no s’apliquen arreu. 
Tenim un gran problema com espècie, 
que cada cop ens serà més difícil rever-

tir, però sembla que no tenim pressa, 
que ja s’apanyaran les noves generaci-
ons! La majoria de coses que produïm, a 
més de les armes, no les necessitem. Ens 
volen consumistes fi ns al moll de l’os i 
això va contra del planeta i la nostra su-
pervivència. Per què ens culpen de tot a 
nosaltres, per què no prohibeixen d’una 
vegada els plàstics i d’altres productes 
que són nocius per a la natura. Crec que 
totes mirem a curt termini, com els nos-
tres polítics, i hauríem de revertir aques-
ta tendència. Com deia Mar Vallecillos 
“desitjar coses impossibles és l’essència 
de viure. És sa aprendre a conviure amb 
aquest desig sovint irrealitzable i mirar 
de treure’n alguna cosa de profi t”. La 
normalitat és un concepte perillós: hem 
naturalitzat coses que no són lògiques ni 
naturals, directament són absurdes.•
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Més informació i 
venda d’entrades:

GRÀCIA-BARCELONA 
6/29 d’octubre 2022

...

INTERNATIONAL 
EXPERIMENTAL 

MUSIC MEETING

ANA ARENAS & SANTIAGO LÓPEZ
dijous 27 d’octubre, 20h

Seu de Gràcia Territori Sonor,
C/ Igualada, 10
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Opinió convidada
Olga Hiraldo, portaveu del grup municipal d'ERC a Gràcia

Manca neteja i governança

Gràcia no està neta. No és una percepció. 
És una evidència. Barcelona està bruta. 
No són problemes puntuals. És generalit-
zat. Al contrari del què s’havia repetit una 
i altra vegada per part del govern munici-

pal, i en especial del regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
el problema de la neteja a la ciutat no s’ha solucio-
nat 6 mesos després d’haver iniciat el desplegament 
de la nova contracta del servei de neteja. No s’han 
complert les expectatives. I ens trobem amb un 
exemple més de desgovern del govern municipal de 
comuns i socialistes.

Les gracienques i graciencs estem preocupats per 
la neteja. Els desbordaments freqüents de conteni-
dors, l’insuficient buidatge de papereres, el soroll 
derivat de la recollida selectiva i els vehicles de ne-
teja, la redistribució dels contenidors, la brutícia i 
manca de manteniment son una de les principals 
queixes. En només tres anys, la neteja ha passat de 
ser la dotzena preocupació de la ciutadania a la se-
gona, només superada per la inseguretat. I això no 
és casual.

El contracte dels serveis de neteja i recollida de 
residus és el més gran de l’Ajuntament, represen-
tant fins a un 10% del pressupost municipal, per 
tant, si no funciona no és pas per manca de recur-
sos, sinó de mala gestió i governació , en aquest cas, 
de la contracta de neteja.

Si la neteja de l’espai viari fos una prioritat pel 
govern de comuns i socialistes, assegurarien el 
compliment del contracte, pressupostarien i apli-

carien, governarien. No obstant, fa uns dies vam 
saber que l’Ajuntament de Barcelona , que tant pre-
sumeix de pressupostos expansius, va realitzar la 
menor inversió en neteja dels últims anys. Així, el 
pressupost total de neteja el 2021 va ser de 245 mili-
ons d'euros, el que suposa gairebé 30 milions d’eu-
ros menys en els darrers quatre anys, fet que con-
firma la tendència dels darrers anys a no prioritzar 
aquesta qüestió. Mentre baixava la inversió per 
mantenir els carrers nets i en condicions, augmen-
tava la preocupació per la brutícia.

Per altra banda, fa tot just un any, des d’Esquer-
ra es va aconseguir que el govern municipal dediqu-
és més recursos i personal per millorar la neteja, el 
manteniment de l’espai públic i de parcs urbans, i el 
control de plagues davant el lamentable estat de la 
ciutat, mentre no entrava en vigor la nova contracta 
de neteja el març del 2022, rere uns mesos de retard 
en començar el nou servei de neteja. Aleshores el go-
vern municipal va presentar el Pla de reforç de nete-
ja amb un pressupost de 70 M€ per millorar la neteja 
durant el 2022 i fins al 2023. Però novament ens tro-
bem noves promeses no complertes, la mateixa al-
caldessa reconeixia que no s’havien gastat aquests 70 
milions extra per al programa Cuidem Barcelona.

Això ja s'acaba. Cal un bon govern que lideri amb 
polítiques efectives i decidides, assumint responsa-
bilitats, no negant les evidències. Cal una bona ges-
tió i un bon govern, que no enganyi a la gent. Gràcia 
s'ho mereix. Barcelona s'ho mereix. Un altre govern 
és possible.•

Kel

Estem preocupats pels 
desbordaments freqüents 
de contenidors, l'insuficient 
buidatge de papereres, el 
soroll derivat de la recollida 
selectiva i els vehicles de neteja
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Associació Cultural L'Independent de Gràcia
Josefi na Altés, tresorera

De la foto gegant 
als usos del temps

El proper dilluns 24 d’octubre a les 
19.00 hores presentem la xerrada-
debat sobre El bon i el mal ús del 
temps dins el marc de la Time Use 
Week, una activitat coorganitza-

da pel Centre Moral i l'Associació Cultural 
L'Independent de Gràcia, amb el suport 
de Barcelona Time Use Inititive. 

La forma com fem servir el nostre 
temps (24 hores cada dia) tant de forma 
individual com col·lectiva, fa que la nostra 
vida sigui més o menys feliç. Una felicitat 
a la que hi tenim dret. Per això hem triat 
aquest tema, el bon i el mal ús del temps, 
per parlar-ne entre totes i tots, sobretot 
des de dues vessants molt concretes : la-
boral (com ens afecten els horaris labo-
rals dels diversos membres de la família?) 
i la salut (què podem fer per adaptar els 
nostres horaris de forma que nos ens fa-
cin malbé la salut?).

Les professionals que ens parlaran 
d'aquests temes seran Maria Recuero , 
secretària general del sindicat USOC i 
Montserrat Casamitjana, metgessa jubi-

lada especialitzada en medecina preven-
tiva i salut pública. La coordinació i pre-
sentació d'aquest acte anirà a càrrec de 
Josefi na Altés, vinculada a les entitats es-
mentades.

Finalment, coincidint que aquest any 
Barcelona ostenta el títol de Capital 
mundial de les polítiques de temps, vo-
lem presentar-vos l'associació Barcelona 
Time Use Initiative, que treballa per la 
reforma dels horaris, fent propostes 
que arribin a tots els sectors de la nos-
tra societat, per tal d'aconseguir un mi-
llor repartiment dels temps que ens per-
meti gaudir del nostre entorn familiar i 
social, sense l'estrès actual. La presen-
tació anirà a càrrec de Lucía Artazcoz 
membre del Consell d'Experts/es de 
l'associació BTUI. Recordeu que a l'Asso-
ciació Cultural L'Independent de Gràcia us 
seguim necessitant per fer més gran el pro-
jecte i que aquest tingui més base social! 
Feu-vos socis/es per poder arribar al nú-
mero 1.000. Info i video de la foto gegant: 
www.independent.cat.•

Arnau Frago

Més actes de 
celebració
8 de novembre
Debat Joves i mitjans 
de comunicació. Amb 
Manuel Delgado, 
Alba Legide i David 
Fernàndez. Espai Jove la 
Fontana. 19 hores.

18 de desembre
Sessió matinal de 
cinema infantil i 
familiar. Cinemes Verdi. 
Matí (hora a confi rmar).

la 
setmana

El govern de can 
penja-i-despenja

Lluís Bou

El govern minoritari de Pere 
Aragonès carregar amb 3 conse-
llers que estan molt cremats als 

ulls de l’opinió pública. És el primer 
llast que haurà de resoldre Aragonès, 
abans fi ns i tot d’obrir negociacions per 
formar alguna mena de majoria esta-
ble. Si no, s’enfonsarà en el fang de la 
mala gestió.

El consellers cremats són Joan 
Ignasi Elena (Interior) , Josep 
Gonzàlez-Cambray (Edudació) i Teresa 
Jordà (Agricultura). Elena és el respon-
sable d’un autèntic desgavell als Mossos 
d’Esquadra, amb un enfrontament que 
ha transcendit públicament. La situ-
ació ha tingut un punt de surrealista, 
perquè Elena va ser qui va nomenar el 
comissari Josep Maria Estela com a cap 
dels Mossos i l’ha destituït al cap de 10 
mesos, mentre el conseller li perdia la 
confi ança i s’aliava amb el número dos 
i el director general de la Policia. No hi 
ha per on agafar-ho.

Cambray acumula enfrontaments 
amb la comunitat educativa, i des dels 
sindicats li atribueixen una política poc 
dialogant. Tot va anar bé fi ns a la pan-
dèmia de la covid, però amb aquesta 
s’ha exigit molt més als mestres, i les 
tensions han esclatat. Han aparegut to-
tes les mancances de gestió. Cambray 
ha patit repetides vagues, i només les 
ha reconduïdes amb la promesa d’in-
corporar 3.500 mestres més a partir del 
mes de gener. Però per a això necessita-
ria aprovar els pressupostos, i Aragonès 
té el més calent a l’aigüera.

També està molt qüestionada al sec-
tor Teresa Jordà, i se l’ha criticat d’ar-
ribar tard en les ajudes a la pagesia, de 
no dialogar prou amb les organitzaci-
ons agràries, i de no ser present quan 
hi ha desgràcies al territori. A això s’hi 
han sumat declaracions desafortuna-
des, a les quals s’hi ha afegit Aragonès 
com quan va dir a Alcarràs, en l’estrena 
del fi lm del mateix nom on es parla de 
la collita del préssec, que ell de fruita 
menja pinya cada matí. Pagesos mili-
tants d’ERC critiquen Jordà a la xarxa 
obertament.•

TAULA RODONA .
EL BO I EL MAL ÚS DELS TEMPS

Al Centre Moral
de Gràcia.

El dia  24  d’octubre,
a les 19 h. 

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

Districte
de Gràcia



L’Independent de Gràcia
21 d'octubre de 2022

13Agenda

Entitats

Divendres 21 d'octubre
Presentació del llibre Una pandemia sin 
ciencia ni ética. Covid-19: fracaso sanita-
rio, manipulación política y desastre so-
cioeconómico. Amb P. Loyssa i Josep M. 
Navarro. Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 22 d'octubre
II Jornades LGTBI dels Castellers de 
Gràcia. Lectura de manifest, contacon-
tes, xerrades i vermut musical.
Plaça Revolució, de les 10h a les 14h

Primera Trobada Dones i Escacs. 
Organitza Tres Peons
Carrer Gran de Gràcia (Entre Ros de 
Olano i Montseny), de 17.30 a 19.30h

IV Festes de Moros i Cristians a la Vila 
de Gràcia. Barra i música festera + dinar 
popular + entraeta. 
Casa València (Còrsega, 335), a les da 

Dones i Escacs, 12h i a les 14 h i inici a 
Gran de Gràcia amb Nil Fabra i 18.30h

Dilluns 24 d'octubre
3r cicle Amb veu de dona: El bon 
i el mal ús del temps. Amb Maria 
Recuero (Sindicat USOC), Montserrat 
Casamitjana (metgessa) i Josefina Altés. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Dijous 27 d'octubre
Cicle de cinema per a la gent gran: 
Mi Desconfiada Esposa. De Vicente 
Minnelli. Amb Gregory Peck i Lauren 
Bacall.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 11h

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)

Fins al 15 de gener
Exposició Joguets i escriptors. Mitjançant 
una doble exposició i un llibre, 
Biblioteques de Barcelona proposa un re-
corregut inèdit per l'obra dels clàssics 
catalans i els seus joguets. D’aquesta ma-
nera s’afegeix a la commemoració dels 40 
anys del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres. 
A la mostra de l'equipament gracienc el vi-
sitant tornarà a ser petit, entre imatges en 
gran format d’una pilota, d’una nina o d’un 
joc d’arquitectura, fotografiats espectacu-
larment per Ramiro Elena.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça 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 21 d'octubre
Cinefòrum: Sense sostre. Una pel·lícula 
de Xesc Cabot i Pep Garrido. Debat amb 
els directors i els protagonistes sobre la 
situació de les persones sense habitatge i 
les causes que ho provoquen. Organitza: 
Ningú dormint al carrer a Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Dansa: Ego. Cia Humancia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30h

Gràcia Riu: Espectacle d'humor Divinas 
y encontradas. A càrrec de la cia Las opi-
nólogas, banda femenina en clau d'humor 
feminista. Inscripcions al web del centre.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h

Festival Sonamos Latinoamérica: 
Músiques del riu i la muntanya argentina.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert: Bofirax + Polseguera.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Nomad project (electro jazz-
world).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 22 d'octubre
Mercat: 8037 Fashion Market. 
Dissenyadors emergents, roba vintage, 
peces de segona mà, cosmètica natural i 
articles de joieria. 
Generator Hostel (Còrsega, 373), de les 13 
a les 21h 

13è Munt de Mots. Taller en línia: 
Incorporaciones y códigos instantáne-
os, a càrrec de Rubén Martínez Santana. 
Tècniques avançades per a narradors 
orals. Per a contacontes amb experiència.
Cal inscripció prèvia per Puntxarxa, a les 
17h

Gràcia Riu. Cafè teatre La Violeta: Una nit 
improvisada. A càrrec d'alumnes de l'ITC 
Barcelona.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Diumenge 23 d'octubre
Gràcia Riu. Titelles: El patufet. A càrrec 
de Titelles Sebastià Vergès.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Dilluns 24 d'octubre
Curs d'anglès. Tots els dilluns.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dimarts 25 d'octubre
Gràcia Riu: Curiositats, anècdotes i histò-
ries divertides de la Història. A càrrec de 
Fernando Muñiz, periodista i autor.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 18.30h

Concert: Jazz Manouche. Tots els dimarts.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dimecres 26 d'octubre
Lletra petita: Mimi i la jirafa blava. Amb 
Nexe Fundació. A partir de 3 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Cicle Una mirada ecològica: diversitat 
religiosa davant la crisi climàtica. Taller 
d'ecologia profunda. Organitza Audir. 

Activitat oberta. Programa i inscripcions 
a https://bit.ly/CicleClima
Espai Jove la Fontana, a les 18.30h

Presentació del llibre Des de les golfes. De 
Marc Talavera Roma. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

25a Taverna del CAT: Manu Sabaté i Marc 
Vall. Entrada lliure
Reserva prèvia si vols una taula a bardel-
cat@gmail.com. 
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Dijous 27 d'octubre
Gràcia Riu. Tallers de descoberta: 
¡Contemos 5 ranas! A càrrec de Pato 
Mena. Conte-taller. Cal inscripció prèvia. 

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.30h

Dijous Zone: torneig futvòlei. Activitats 
gratuïtes per a joves de 12 a 24 anys.
Espai Jove la Fontana, a les 18.30h

Curs d'Esperanto. Tots els dijous.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

Parlem amb Luis García Montero. L'autor 
conversa amb David Castillo al voltant del 
seu llibre Un año y tres meses. 
Biblitoeca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h

Divendres 28 d'octubre
Concert: AMAK.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

'Sarajevo', reflexió sobre la guerra 
a l'escenari del Cercle
Escrita i dirigida per la dramaturga i activista gracienca Mercè Sesé, el teatre 
del Cercle estrena aquest cap de setmana 'Sarajevo', una peça que reflexiona 
sobre els conflictes bèl·lics, 30 anys després que esclatés la guerra dels Balcans. 
'Sarajevo', estructurada en dues parts d'una hora aproximada de durada, comença 
amb una història basada en El diari de Zlata, escrit per Zlata Filipovic, coneguda 
per a molts com a l'Anna Frank de Sarajevo. La segona part de l'espectacle 
és l'adaptació teatral del film Grbavica, guanyador de l'Ós d'Or del Festival de 
Berlín, que tracta les conseqüències emocionals de la guerra i com escapar-ne.

Divendres 21 d'octubre al Cercle de Gràcia (Santa Magdalena, 12), 
a les 21h, dissabte 22 a les 21h i digumenge 23 a les 18h 

Recomanem

Cedida
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Rafael Vallbona 
presenta a ritme 
de jazz 'La musa 
de la plaça Reial' 

L'escriptor Rafael 
Vallbona torna a Gràcia 
per presentar la seva 
darrera novel·la 'La musa 
de la plaça Reial', i ho 
farà a la llibreria Ona, al 
carrer Gran 217, dimecres 
26 d'octubre a les 19h. 
L'acte serà una conversa 
amb l'estudiós del gènere 
policíac Jordi Canal i 
inclourà l'actuació de Pol 
Prats Trio; la música jazz 
és una de les passions de 
l'autor -juntament amb la 
bici-, de fet és un dels eixos 
d'una altra de les novel·les 
recents de Vallbona, Swing.

El 48h Open House 
Barcelona obre 
les portes de vuit 
edificis a Gràcia
El festival d'arquitectrua 
48H Open House 
Barcelona, que enguany 
commemora els oficis, 
inclou al cartell gracienc 
un total de vuit espais 
que es podran visitar els 
dies 22 i 23 d'octubre: casa 
Collum, casa Francesc Llit, 
l'estudi ON-A, l'habitatge a 
Illa Escorial, la parróquia 
de Sant Joan Baptista, els 
antics Tallers Manyach 
(escola Jujol), l'Ateneu 
de Fabricació i Casa Seat. 
[48hopenhousebarcelona.
org]

Microteatre aposta per 
la programació infantil 
per recuperar públic i 
reimpulsar el projecte
Després de l'estrena del nou espai de Virreina a l'estiu, els tallers 
creatius i la cartellera per als més petits prenen protagonisme

Silvia Manzanera 

Microteatre BCN, a tocar 
de la Virreina, ha en-
gegat temporada des-
prés d'un llarg recor-
regut per mantenir el 

projecte, amb tancament de la sala 
del carrer Bailèn -on es van instal-
lar el 2015- i trasllat a un nou espai 
inclosos. Després de la inaugura-
ció del nou local renovat el passat 
juliol, i una primera programa-
ció d'estiu per engegar motors, la 
sala arrenca ara ja sí una tempora-
da que "es preveu difícil" però que 
confia "superar" amb les energies 
posades en el públic més jove. 

En aquest sentit, la primera ac-
ció per atreure públic a la sala i re-
impulsar el projecte serà la posada 
en marxa de Dreams, una propos-
ta de teatre i scape room dirigida 
a infants d'entre 4 i 8 anys que ja 
es va estrenar a Bailèn amb èxit. 
"Sempre ha funcionat molt bé", 
explica Libertad Ribera, directora 
de Microteatre i autora de la peça, 
"perquè és una història molt boni-
ca, es pot personalitzar la temàti-
ca i es pot adaptar a grups o festes 
d'aniversari". L'espectacle tindrà 
una preestrena aquest diumenge 
23 d'octubre, i després ja progra-
marà els matins de tots els caps de 
setmana, en tres passis. "Confiem 

Amb 'Dreams' i els 
tallers artístics, 
la direcció espera 
tenir "oxígen" pels 
propers mesos

que això ens doni una mica d'oxí-
gen els propers mesos per poder 
seguir endavant, perquè està cos-
tant molt", confessa Ribera.

En aquesta línia programàtica 
dirigida al públic infantil -que ja 
han impulsat altres projectes tea-
trals a la Vila com ara L'autèntica-, 
Microteatre també posarà en mar-
xa aquest mes els tallers creatius, 
una proposta del nou projecte pen-
sada per a nens i nenes d'entre 5 i 
12 anys. Es faran dissabtes i diu-
menges de 10.30 a 13.30h i les te-
màtiques seran variades (reciclat-
ge, fotografia, dissenya el teu propi 
tatuatge, entre d'altres). "Si veiem 
que funciona obrirem un nou grup 
divendres tarda", afegeix Ribera. 

L'espai de bar -una de les parts 
essencials del projecte- i les sales 
per a les peces de microteatre tam-
bé funcionen ja a ple rendiment. 
Fins al 6 de novembre, hi ha pro-
gramades cinc obres de 15 minuts 
amb el tema 'Por si acaso'.•

Propera proposta: formació 
teatral per a adolesents. El nou 
espai de Microteatre compta 
amb el bar, quatre sales de 
microteatre i una sala de llarg 
format anomenada Plan B, on es 
fan tallers, exposicions i altres 
esdeveniments. A més, l'espai 
enllestirà les properes setmanes 
'Crea el teu propi microteatre', 
un programa formatiu dirigit 
a adolescents i joves.

Espectacle de màgia a la Sala B de Microteatre BCN. Foto: Cedida

S. Manzanera

L 'última actuació del LEM 2022 
en un escenari del districte 
serà un Encontre en l'Espai-

Temps el proper dijous 27 d'oc-
tubre a la seu de Gràcia Territori 
Sonor (Igualada, 10), protagonit-
zat per Ana Arenas i Santi López. 

La bailaora sevillana Ana 
Arenas va estudiar flamenc, be-
vent de la tradició. A partir del 
treball de percussió en el ball, el 
seu estil va evolucionar cap a la im-
provisació lliure i l’art sonor, col-
laborant amb músics i artistes de 
gèneres diversos de l’escena con-

temporània i experimental, creant 
peces performatives. El seu treball 
ha estat present a festivals de tot 
l’estat, i compagina la seva carre-
ra com a artista i creadora amb 
una llarga trajectòria en el camp 
de la docència sobre l’art flamenc, 
a més de ser directora artística i 
productora de cicles de música ex-
perimental.

Santiago López ha construït 
una obra principalment al voltant 
d’instal·lacions sonores. Segons 
els organitzadors del festival, 
López "ajunta la saviesa de l’ofi-
ci del manteniment industrial i el 
treball escultòric del metall amb 
propostes antiartístiques provi-

nents de la cultura punk i també 
amb plantejaments conceptuals". 
Com a investigador s’ha centrat 
en la creació d’idiòfons metàl·lics, 
instruments musicals que fan ser-
vir el seu propi cos com a caixa de 
ressonància.

Per una altra banda, el Convent 
de Sant Agustí acollirà diven-
dres 21 algunes de les propos-
tes dels festivals amb què el LEM 
té acords de col·laboració. Del 
Festival Signal (Sardenya), Valerio 
Marras presentarà, sota el nom 
de SARRAM, 'Albero'; i de Morada 
Sónica (Almeria), Josep Maria 
Soler Solà mostrarà el seu projec-
te Stahlfabrik.•

Ana Arenas i Santi López, ball i creació sonora
L'Encontre en l'Espai-Temps del LEM 2022 proposa un duet de flamenc, improvisació lliure i experimentació

La bailaora sevilla Ana Arenas farà tàndem amb l'artista Santi López. Foto: Cedida

Adriana Pujol
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Marta Pérez Sierra: 
"Sempre m'ha agradat 
dir moltes coses amb 
poques paraules" 
L'scriptora gracienca publica 'Un bonsai dins meu': erotisme, 
humor i to reivindicatiu. Amb les il·lustracions de Núria Saladrigas

S.M.

T ots tenim un bonsai dins. 
Alguna cosa que social-
ment marca una diferèn-
cia: un secret, una fòbia, 
una ferida..., però que, per 

a nosaltres, resulta harmònica i 
equilibrada, com un bonsai". Així 
justifica la poeta gracienca Marta 
Pérez Sierra el títol del seu últim 
llibre, un recull de relats, eròtics 
molts d'ells, en clau d'humor la ma-
joria, basats en l'absurd uns quants, 
per "reflexionar des de la comicitat, 
la reivindicació i l'empoderament 
femení". Amb poemes "excitants" 
aquí i allà i amb els dibuixos fets per 
Núria Saladrigas, amb qui ja havia 
coincidit al conte 'La fada i el mos-
quit'. Acabat de sortir d'impremta 
i sense arrencar encara la promo ni 
fer cap presentació oficial, la poeta 
conversa amb l'Independent sobre 
aquest darrer treball, el procés d'es-
criure i el món que ens envolta.

En quin context crees 'Un bonsai 
dins meu'? 
Fa un temps li vaig ensenyar un 
conte eròtic molt divertit a la Rosa 
Casas (una de les fundadores de 
l'editorial Aladis que abans estava 
a Gregal), i li va agradar molt. I em 
va dir que volia un llibre així. 

Però no només hi ha contes. 
També poesia, il·lustracions... 
Quan portava escrits uns quants, 
se'm feia pesat, no m'acabava de 
trobar a gust. Així que vaig inclou-
re poemes per alleugerir-ho. I amb 
la Núria ja havíem treballat plega-
des en un conte infantil i m'havia 

agradat molt. Així que li vaig dir 
passar el llibre i ella va fer els di-
buixos a partir del text.

L'erotisme no és res de nou a la 
teva obra però el to humorístic sí. 
Ha estat tot un repte, perquè és 
molt difícil escriure des d'aques-
tes dues vessants sense caure en 
bromes masclistes o fàcils. 

En els darrers anys has escrit i pu-
blicat molt. 
Per mi escriure és la meva mane-
ra de relaxar-me, de col·locar el ca-
parró en una altra sintonia, deixar-
me endur per la intuïció. Sempre 
m'ha agradat dir moltes coses amb 
poques paraules, i assegurar-me 
que el lector construeixi a partir 
d'aquí el seu propi relat.•

Lectura recent a càrrec de la poeta Marta Pérez Sierra. Foto: Cedida

Conversa entre poetes a la Jaume 
Fuster. El proper dijous 27 d'octubre 
Luis García Montero conversarà 
amb el poeta vallcarquí David 
Castillo sobre el seu llibre Un año 
y tres meses (Tusquets, 2022), un 
recull de poemes escrits pel poeta 
granadí arran de la pèrdua de la 
seva dona, Almudena Grandes. A la 
biblioteca Jaume Fuster (18.30h)

'Peter von Kant', Fassbinder 
dins de Fassbinder

Joan Millaret Valls 

Amb Peter Von Kant, el cineasta francès François 
Ozon aprofundeix en la vessant més cinèfila de 
la seva filmografia després del remake del clàs-

sic antibel·licista Remordimiento/Broken Lullaby (1932) 
d’Ernest Lubitsch a Frantz (2016). Peter von Kant, film 
d’obertura del Festival de Berlín i film inaugural de la 
secció Perles del recent 70è Festival de Sant Sebastià, 
és la segona incursió d’Ozon en el cinema del cineasta 
alemany Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) després 
de l’adaptació d’un guió teatral del mateix Fassbinder a 
Gotas de agua sobre piedras calientes (2000).

Aquest film és un clar tribut a Fassbinder, cineas-
ta provocador, transgressor, turbulent i modern; una 
figura clau del melodrama europeu, que va filtrar els 
codis del gènere amb qüestions com la identitat sexual, 
la immigració o la política. Peter von Kant vindria a ser 
un remake més juganer i menys dramàtic de Las amar-
gas lágrimas de Petra von Kant (1972, R. W. Fassbinder). 
Allà on hi havia una dissenyadora de moda lesbiana ara 

trobem un director de 
cinema gai, ambdós 
enamorats dissortats, 
però amb resolucions i 
desenllaços diferents.

Ozon prefereix 
apostar per un caire 
lúdic i aires almo-
dovarians en la seva 
proposta metaci-
nematogràfica, una 
operació de cinema 
dins del cinema, on 
Peter von Kant (Denis 

Ménochet) és un alter ego de Fassbinder. S’aborden 
qüestions com l’ego de l’artista o les seves fixacions i 
debilitats, com el desig que experimenta per Amir Ben 
Salem (Khalil Gharbia), jove que vol convertir en amant 
i estrella del seu cinema. Un reflex de la convulsa i tu-
multuosa vida sentimental del cineasta alemany, ena-
morat d’El Hedi Ben Salem, protagonista de Todos nos 
llamamos Alí (1974), de desgraciat final. 

Retrobem la veterana actriu alemanya Hanna 
Schygulla en el paper de mare de Peter von Kant, l’ac-
triu que era l’objecte del desig de la protagonista de Las 
amargas lágrimas de Petra von Kant. També juga un rol 
principal en el film la cèlebre actriu francesa Isabelle 
Adjani, aquí fent de Sidonie, actriu, amiga íntima i con-
fident de Peter von Kant. Cal destacar la interpretació 
de Denis Ménochet -en un paper inicialment pensat pel 
cineasta i actor Xavier Dolan-, actor francès protago-
nista de l’última incursió cinematogràfica de Rodrigo 
Sorogoyen, As bestas, o protagonista del potent melo-
drama Custodia compartida (2017, Xavier Legrand).•

crítica de 
cinema

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. 
• Argentina, 1985. Ds di dg, 11.30, 

16.00, 17.40 i 20.00. Dv, dl, dm, dc 
i dj, 11.30, 16.00, 18.00 i 20.35. Ds i 
dg, 22.05. Dv, dl, dm, dc i dj, 22.10.

• Bullet train. Ds i dg, 20.15. Dv, dl 
i dc, 20.00.

• Modelo 77. Ds i dg, 18.00 i 22.30. 

Dv, dl i dc, 18.00 i 22.35. Dm, 
18.00. Dj, 18.00 i 22.35.

• Cerdita. Ds i dg, 20.40.
• Girasoles silvestres. Ds i dg, 

16.00, 17.55, 20.00 i 22.30. Dv, dl, 
dm i dj, 11.30, 16.00, 18.00, 20.05 
i 22.30. Dc, 16.00, 18.00, 20.05 i 
22.30.

• Viaje al paraíso. Ds i dg, 18.00. 
Dv, dl, dm i dc, 16.00 i 20.35. Dj, 
16.00.

• No te preocupes querida. Ds i dg, 
22.30.

• Moonage Daydream. Dv, ds dg, 
dm, dc i dj, 22.20. Dl, 11.30 i 22.20.

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

• El vasco. Dv, dl, dc i dj, 16.00 i 
17.55. Dm, 16.00.

• Black Adam. Dg, dl i dm, 11.30.
• Un año, una noche. Dv, ds, dl, dm 

i dc, 11.30. 
• Lilo, mi amigo el cocodrilo. 20.20. 

18.35. Ds i dg, 11.30 i 16.00.
• The Chosen episodios 1 y 2. Dm, 

20.15.
• Hopper el polloliebre. Ds, 11.30.
• Hitler vs Picasso. Dm, 11.30 i 

18.15.
• Las cicatrices de Drácula. Dj, 

11.30 i 20.40.
• Aida. Dg i dc, 11.30.
• Dúnia i altres contes del món. Ds 

i dg, 16.25.
• Tadeo Jones 3. Ds i dg, 16.10.
• Los buscamundos. Ds, 11.30.

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.
• Los renglones torcidos de Dios. 

18.30 i 21.25.
• Cerdita. Dv, 16.00. Dl, dm, dc i dj, 

16.00 i 20.45.

El film és un 
clar tribut a 
Fassbinder, 
figura clau del 
melodrama 
europeu
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Albert BenetGràcia Escapulada

L a llotja del Nou Sardenya és més aviat austera, com 
la resta de la tribuna. Només en destaca l’escut de 
l’Europa acolorit i en tres dimensions que sobresurt 
del bell mig de la barana. Tres franges blaves sobre 
un fons blanc (recordant les primeres samarretes 

de l’Europa), la sigla CEE (abans CDE, de Club Deportiu 
Europa), la pilota antiga i la porteria (poc freqüent). Tot 
dins, d’una silueta amb rivet daurat que recorda una poma 
mossegada. El nostre blasó futbolístic vesteix una mica 
aquesta zona de la graderia principal i li atorga un vernís 
nostàlgic que podria tenir tot el camp gracienc per a fer-lo 
més autèntic i especial.

Aquest relleu presideix la llotja des de la inauguració del 
camp nou el 1995. Abans, però, era situat damunt la reixa de 
la porta principal del carrer de Sardenya oberta després que 
la construcció del Cinturó de ronda obligués el club a des-
plaçar cap al nord l’accés primitiu i històric. El setembre del 
1992 les màquines van començar l’enderroc de les graderies 
i l’escut es va desar fi ns que no van acabar l’obra nova.

Ara bé, el primer emplaçament d’aquest escut europeis-
ta, va ser la façana del local social que durant els anys 50, 
60 i començament dels 70 l’Europa va tenir al número 60 
del carrer Gran de Gràcia, un entresol amb entrada pel car-
rer de Sant Domènec, situat damunt del desaparegut bar 
Vives. L’escut i el rètol amb el nom del club van ser fi nan-
çats pels socis gràcies a una campanya dels senyors Ginés i 
Guart la temporada 1968-69. L’equip havia perdut la catego-
ria d’argent del futbol espanyol però conservava la solera.

Després del camp del carrer Sardenya, el  local social 
era el gran epicentre dels associats escapulats ja que era el 
punt on es reunia la junta directiva i on s’havien de reco-

llir els carnets i s’improvisaven tertúlies entre consocis per 
analitzar derrotes o celebrar victòries. En Joan Noguera, 
soci des del 1951, recorda que en aquest local es va donar 
d’alta i que va ser el senyor Vieta, una institució a l’Europa, 
qui el va registrar com a soci. “Hi havia una habitació gran 
amb unes fi nestretes on despatxaven els carnets i ell em 
va fer el meu primer carnet”, explica amb nostàlgia. “Vols 
que et digui l’alineació del primer Europa que vaig veure 
jugar?”, em pregunta mentre m’etziba la resposta com qui 
resa el parenostre:  Martínez, Serra, Núñez, Meca, Vinaixa, 
Ferré;  Nene,  Pujolràs, Mauri, Jimeno i Garcés. Un gran 
equip entrenat per Manel Cruz, que va assolir l’ascens a 3a 
divisió i va certifi car el rellançament.

Aquest europeista octogenari recorda que des d’aquest 
indret del cor gracienc sortien els autocars que despla-
çaven centenars de seguidors entusiastes allà on jugués 
l’equip.  Els cotxes encara eren un luxe inaccessible i el 
transport per carretera se solia fer en busos que arrenca-
ven des del davant del bar Vives. I en els vidres d’aquest 
establiment s’hi anotaven els resultats dels partits de l’Eu-
ropa per tal d’informar els veïns i afi cionats que s’hi atan-
saven les tardes dels diumenges, recorda Ricard Verdaguer, 
soci de l’Europa des del 1959.

Recuperar un local social dins la vila de Gràcia com a 
espai de trobada és un repte que el president De Bode va 
intentar fa deu anys. Les directives futures s'ho podri-
en plantejar. Així l’Europa recuperaria la presència fí-
sica al cor gracienc com va tenir amb les seus del bar 
Monumental, Las Euras i la darrera del carrer Gran. I de 
passada, hi podrien penjar l’escut que simbolitza la nostra 
lluita contra l'adversitat.•

Tres espais per a un símbol
L'escut històric del club, al local social del carrer Gran i a l'estadi. Foto: Cedides

La torratxa

Dones iranianes

Pere Martí 
@peremarticolom 

Ala plaça de la Virreina hi ha un gra-
fi tti de TVBoy denunciant la repres-
sió que pateixen les dones iranianes. 

Es un dibuix de la Jazmine, de la pel·lícula 
Aladín, tallant-se la frondosa cua de ca-
bell que caracteritza el seu personatge de 
dibuixos animats. Tallar-se els cabells és 
el gest solidari que dones d’arreu fan per 
donar suport a les dones iranianes que es 
rebel·len contra l’obligació del règim isla-
mista a portar el Hijab, el mocador al cap. 

És una revolta a la qual s’hi han su-
mat molta gent a l’Iran i que ja s’ha co-
brat uns quants morts. És una revolta 
contra un règim teocràtic que imposa la 
llei islàmica als ciutadans. És una dicta-
dura, la dels ayatol·làs, que nega drets a 
les persones, no només a les dones. No 
és un problema de religió, és un proble-

ma de democràcia. Totes les religions, 
en la seva interpretació integrista, topen 
amb la llibertat. De la mateixa manera 
que interpretades humanísticament, les 
religions poden ser alliberadores, com 
va demostrar el catolicisme a Amèrica 
Llatina, amb la Teoria de l’Alliberament, 
perseguida ferotgement pel Vaticà. 
Només cal recordar la fi gura del bisbe 
Pere Casaldàliga i el seu paper en la pro-
tecció dels drets dels indígenes de l’Ama-
zones davant els terratinents.

El dibuix de TVBoy és l’única mostra 
de suport a les dones iranianes que hi ha a 
les parets de la vila. És la millor metàfora 
de la poca solidaritat que desperta aques-
ta revolta a casa nostra. És curiós que a 
les parets de la Vila, plenes de missatges 
per causes nobles d’arreu del planeta, no 
hi hagi un sol gest de suport a la revolta 
iraniana. Deu ser que l’anticlericalisme 
d’alguns és molt i molt selectiu.•

És curiós que a les parets 
de la Vila no hi hagi 
un sol gest de suport 
a la revolta iraniana

Que farà 
participacions 
de loteria 
aquesta any 
l'Indepe...?
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