
El Districte permet ocupar a 
les terrasses més espai públic 
a canvi de la reducció horària 
La compensació enterra la proposta de decreixement majoritari de 2017 i entre 
setmana Diamant i Vila arribaran a les 12 taules per negoci i Sol i Revolució 8

Albert Balanzà

El debat reiniciat l'any 2017 sobre l'ocupació de l'es-
pai públic per part de les terrasses a les principals 
places de Gràcia està evolucionant cap a una solució 
postcòvid que farà augmentar el percentatge de des-
plegament de taules i vetlladors almenys a les places 

del Sol, Vila de Gràcia, Diamant i Revolució a canvi de la re-
ducció horària de 12 a 11 del vespre que ja es va apuntar com 
a idea l'any 2018. Queda en l'oblit aquell intent de reducció 
majoritària amb Diamant (una terrassa amb 8 taules i de 
l’1,4% d’ocupació a l’1%), Vila de 54 a 48 taules (sis terrasses 
de vuit taules i de 9% d’ocupació a 8%), Sol de 58 a 60 (deu 
terrasses de sis i del 10,2% al 10,5% d’ocupació) i Revolució 
de 35 a 30 (de 6,5% d’ocupació a 5,6%). Ara la proposta mu-
nicipal aprova augmentar dues taules per negoci a Sol (de 6 
a 8) i dues a Vila i Diamant (de 10 a 12) a partir de les 20 ho-
res i una taula per establiment a Revolució tots els dies de 
reducció, de diumenge a dijous.  Pàgina 4Una de les terrasses de la plaça del Sol força plena malgrat l'amenaça de pluja, aquest dijous. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

La Violeta celebra 10 
anys de la reobertura 
sent ja un referent 
cívic i espai de 
cultura popular 
Després de superar les dificultats 
econòmiques, l'antic casino està 
de festa tot el novembre P7

El Banc de Roba 
de Rabassa se'n 
va a Sants per 
raons d'espai 
La iniciativa de la fundació 
AEMA oberta al febrer de l'any 
passat tanca etapa a la Vila 
després de superar enguany la 
xifra de 2.739 persones el 2021  P7

Educació nomenarà al 
desembre la direcció 
de l'Institut Vallcarca 
per preparar l'inici 
a l'escola Poveda 
 
L'Ajuntament atorga la llicència 
d'obres per construir als 
jardins Comas i Llaberia P5
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CUP, Endavant i 
Arran programen 
una escola de 
formació política 
L'esquerra 
independentista de 
Gràcia, integrada per 
CUP, Endavant i Arran, 
ha programat el 26 i 27 
de novembre una escola 
de formació política en 
base a sis ponències que 
tractaran la història de les 
lluites obreres a Gràcia, la 
cultura i l'organització en 
temps de crisi, la realitat 
de la classe mitjana, el 
feminisme, l'estratègia 
d'unitat popular i la nova 
extrema dreta. Com a seu 
provisional a confirmar, 
l'espai de trobada serà el 
Casal Popular Tres Lliris. 

L'ANC arrenca el 
cicle Horitzó 2023-
2025 amb Llach a 
l'Orfeò Gracienc

Amb l'objectiu de fer 
"una nova aliança civil i 
institucional", l'ANC de 
Gràcia ha acollit aquest 
dijous amb Lluïs Llach, 
Jordi Pesarrodona i 
Mireia Montesinos el cicle 
Horitzó 2023-2025 a l'Orfeò 
Gracienc. El cicle, que 
arrenca aquests dies amb 
una vintena de xerrades 
arreu del territorim també 
vol donar a conèixer la 
Conferència Nacional 
del Moviment Civil 
Independentista.

Albert Balanzà

A ra fa onze anys, durant 
la primera Trobada de 
Dones de Gràcia, es va 
presentar un estudi de-
molidor: analitzant 357 

carrers del districte, la conclu-
sió primera en qüestió de gène-
re apuntava que només un 8,96% 
del nomenclàtor estava dedicat a 
dones (i la meitat eren santes). Si 
s'acostava el focus als carrers dedi-
cats a persones, la distribució mi-
llorava però no massa: 130 homes 
i 32 dones (18,96%).

La cosa havia començat a can-
viar (o almenys a preocupar per 
fer-hi esmena) amb la constitució 
el desembre de 2009 del grup de 
treball de Nomenclàtor de Gràcia, 
únic als districtes de la ciutat, però 
la literatura tècnica per fer aflorar 
noves propostes de noms de do-
nes per als espais designables era 
més aviat escassa: bàsicament els 
dos volums Gent de Gràcia, sig-
nats per Albert Musons i editats 
per Lluïsos de Gràcia el 2003. 
Gràcies a aquesta base es van tri-
ar noms com Jardins Maria Baldó 
o biblioteca Maria Antonieta Cot i 
Miralpeix.

Però el salt s'ha fet en els últims 
anys a partir de la publicació del 
volum Dones de pes, de Josefina 
Altés, l'any 2018, i la setmana pas-
sada es va completar una fita: les 
18 dones que apareixen en el llibre 
ja tenen espai o proposta d'espai, i 

Portada del llibre 'Dones de pes', impulsat pel Consell de Dones del districte.

Nomenclàtor completa 
el mapa de les 18 dones 
de pes amb quatre 
noves propostes
Emèrita Arbonés, Teresa Balcells i Amalia Domingo tindran 
placa i se sumen a la iniciativa de jardins Margaret Michaelis

les quatre últimes són la dona del 
36 Emèrita Arbonès, la pianista i 
pedagoga Maria Teresa Balcells, 
l'escriptora i espiritista Amàlia 
Domingo i la fotògrafa de la 
Guerra Civil Margaret Michaelis. 

El grup de treball de No men-
clàtor, en l'última sessió de di-
lluns de la setmana passada, a ban-
da de plantejar el nom de Jardins 
Margaret Michaelis per al nou es-
pai verd del carrer Anna Piferrer 
(vegeu L'Independent núm. 908), 
també va aprovar plaques per a 
Arbonès al carrer Badia, Balcells a 
Verdi 108 i Domingo a Canó 5. Ara 
aquestes decisions es portaran a la 
ponència de ciutat.

Els quatre nous casos s'afegi-
ran a les decisions dels últims 
anys que apareixen o no al lli-
bre Dones de pes com el passatge 
Isabel Vicente (entre Quevedo i 
Bailèn), els carrers Otília Castellví 
o Josefa Rosich (a tocar de la nova 
Quiron), la placa a Francisca Rius 
a Milà i Fontanals o la de Dolors 
Aleu al carrer Molist, el mirador 
Consol Casals al Park Güell, el car-
rer Dolors Lleonart (entre Esteve 
Terrades i Gomis, a Vallcarca) o 
la plaça Maria Mullerat al barri 
del Coll. Les últimes designacions 
d'espais amb nom de dona són les 
plaques a Rosa Maria Arquimbau 
o l'espai Montserrat Riera.

També hi ha altres noms de do-
nes que estan en tràmit com els 
espais previstos per a Josefina 
Torrents Illa i Pepita Pardell, ja en 
tràmit de ciutat.•

La placa a Moncho, pendent del límit 
de tres o cinc anys. Quatre mesos 
després de la mort del rei del bolero i 
gitano universal, el grup de treball de 
Gràcia va aprovar la placa a Progrés 
6, la casa on va viure. La ponència de 
ciutat avaluarà en la propera sessió 
si té en compte el límit de tres o de 
cinc anys, que en el cas de les plaques 
des del Districte es defensa el límit 
més curt. El mateix debat implica 
altres iniciatives en tràmit com Luis 
Eduardo Aute o Víctor Nubla.

A.B. 

Susana Pujalte (Barcelona, 
1970) és la cap de Gràcia de la 
nova formació Barcelona Ets 

Tu, amb les quals l'advocat Daniel 
Vosseler es presenta a les pròximes 
eleccions municipals. Metgessa i 
advocada, Pujalte ja fa setmanes 
que fa carrer contactant amb veïns.

Com esteu vivint l'estrena?

La gent et diu que un canvi sense 
color polític és necessari. Hi ha qui 
pot ser d'esquerres però que no 
està d'acord amb el Districte.

Quines són les prioritats a Gràcia?
La neteja: no es pot ni passejar per 
Lesseps o Sol. En habitatge, és molt 
greu que els joves hagin de marxar 
del barri. Tenim una població en-
vellida i necessitats com el Rebost 
Solidari. Falten escoles bressol, i 
només una és inclusiva. I els comer-

ços, que es queixen pels impostos 
que paguen i per la inseguretat.

Ni de dretes ni d'esquerres?
Som de tot, de qui vulgui tornar a la 
Barcelona que va ser referent. Les 
ideologies només van a la contra.
 
Què et fa fer el pas a la política?
Veig desencant en la gent. Fa un any 
em van diagnosticar un càncer de 
mama i si hagués tingut aquesta ac-
titud de deixar fer, no estaria aquí.

Susana Pujalte, cap de Gràcia de BCN 
Ets Tu, abans de l'entrevista. Foto: A.B.

Què té Daniel Vosseler?
Un caràcter molt bo. Ell valora el 
mínim que fem perquè ho consi-
dera un màxim, perquè no som 
professionals de la política.• 

Susana Pujalte (BCN Ets Tu): "Les 
ideologies només van a la contra"
La formació de Daniel Vosseler s'estructura a Gràcia

B.M.L.
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HO ORGANITZA HI COL·LABORA

Àrea de Cultura, Educació, 

Ciència i Comunitat

DIMARTS 8, A LES 18:30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

Inauguració de la Setmana de la Ciència 
a Gràcia
Presentació de la Mesura de Govern de 

Ciència de Gràcia a càrrec de Cristina Carrera, 
consellera d’Educació i Cultura del Districte de 
Gràcia.

Paraules de benvinguda de Júlia Miralles de 

Imperial, delegada de polítiques municipals de 
Ciència i Universitats. Conferència inaugural 
Conèixer el genoma de totes les espècies de 

la terra a càrrec de Montserrat Corominas, 
coordinadora del projecte Biogenoma. Tots 
els organismes tenen un genoma, què implica 
conèixer el genoma de les espècies?

DIMARTS 8, A LES 17.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

Taller EstàsON: Desafiem la força i 
creem un aerolliscador
Descobrirem què és la força de fregament i 

experimentarem amb diferents materials. 

A partir d’aquest coneixement crearem un 
invent que desafia la força de fregament. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca

  DE 6 A 8 ANYS

DIJOUS 10, A LES 17.30 H 
A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

Taller-Xerrada: Ciència amb el Dr. Einstein
La física quàntica, la teoria de la relativitat o 

l’electromagnetisme a través d’experiments 

senzills per entendre-ho tot plegat. 

  PER A MAJORS DE 8 ANYS

DIVENDRES 11, A LES 18.00 H 
A LA MANDARINA DE NEWTON

Mandarines a les Ones
Taller-pilot de pòdcast amb la comunitat de 

joves de la Mandarina de Newton. Cal reservar 
plaça: https://www.lamandarinadenewton.com

DISSABTE 12, A LES 12.00 H 
A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

Xerrada: La correspondència d’Einstein 
i Freud
A partir d’un intercanvi epistolar de 1932 entre 

Albert Einstein i Sigmund Freud sobre el tema de 

la guerra, a petició de l’Institut Internacional de 

Cooperació Intel·lectual. A càrrec d’Ezequiel Mir, 
tècnic d’inserció laboral i professor de l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Barcelona.

DIMARTS 15, A LES 17.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

Taller EstàsON: Il·lumina’t amb l’STEAM
Entendrem com funcionen els circuits elèctrics 

i els seus elements principals i crearem una 

làmpada amb materials senzills.

Cal reservar plaça a la mateixa biblioteca
  DE 9 A 12 ANYS

DIMARTS 15, A LES 18.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

T’interessa: Què són les radiacions 
terrestres i com ens afecten
A càrrec de Joan Fígols, geobiòleg i interiorista 
ambiental.

DIMECRES 16, A LES 10.30 H 
A L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA

Neo-Artesania: Tintes intel·ligents
Visita a l’Ateneu de Fabricació de Gràcia per 

conèixer els espais, el funcionament i les 

diferents tecnologies de fabricació digital.

Taller d’experimentació en tintes intel·ligents 
i els seus possibles usos vinculats a la 
senyalística i la permacultura.
Visita-Taller adreçat a persones grans, 
cal reservar plaça: afabgracia@bcn.cat

DIJOUS 17, A LES 10.30 H 
A LA PLAÇA DE LA SEDETA 

Neo-Artesania: Tintes intel·ligents 2.0
Presentació de Nucli, un espai de trobada 

i centre de l’ecosistema de l’Ateneu de 

Fabricació de Gràcia i experimentació de 

tintes intel·ligents i les seves possibilitats 

comunitàries al Districte de Gràcia.

Cal reservar plaça: afabgracia@bcn.cat
  TALLER ADREÇAT A ESCOLES

DIJOUS 17, A LES 18.00 H 
A L’AULA AMBIENTAL BOSC TURULL 

La ciència del compostatge
Descobrirem els secrets que amaga el 

compostatge: quines són les transformacions 

que experimenten les restes orgàniques i quins 

organismes hi intervenen per tal d’obtenir un 

producte fertilitzant natural.

A càrrec de Joan Solé. 
Cal fer inscripció prèvia: aula@boscturull.cat
o al telèfon: 932 133 945

  TALLER ADREÇAT A PÚBLIC FAMILIAR

DIJOUS 17, A LES 18.00 H 
A LA MANDARINA DE NEWTON

Inauguració de l’exposició From Life to 
Life seguida d’una taula rodona
Cal reservar plaça: https://www.
lamandarinadenewton.com/fromlifetolife

DILLUNS 21, A LES 18.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA 

Cicle Visions de la ciència
Cicle Nanotecnologia i ètica: Nanotecnologia 

per garantir el futur del nostre planeta.

A càrrec de Pedro A. Serena, científic 
investigador, Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid (ICMM, CSIC). La nanotecnologia 
és una de les disciplines clau del 
desenvolupament cientificotècnic actual, just 
en el moment en què la humanitat té davant 
un repte formidable, plasmat en la consecució 
dels Objectius del Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030. 

DIMARTS 22, A LES 17.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

Taller EstàsON: Fabriquem un test de 
reg automàtic per plantes
Mitjançant la fabricació d’un test que es rega 

automàticament, coneixerem el cicle de l’aigua 

i la importància que té per a la vida. 

Cal reservar plaça a la mateixa biblioteca
  DE 6 A 8 ANYS

DILLUNS 28, A LES 18.30 H 
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA

Cicle Visions de la ciència
Cicle Nanotecnologia i ètica: Art i nanociència 

un espai de diàleg. 

A càrrec de Gerard Guimerà, professor (Societat 
Catalana de Nanociència i Nanotecnologia). 
La nanotecnologia és una tecnologia disruptiva, 
i cal prendre consciència dels diferents 
aspectes socials que intervenen en el procés 
de presa de decisions. Necessitem punts de 
trobada per establir un diàleg global sobre les 
oportunitats i les repercussions. 

PÚBLIC

JUVENIL

FAMILIAR

Totes les activitats són gratuïtes i l’aforament limitat 
(algunes requereixen inscripciò/reserva prèvia)
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Multes en bloc de 
la Urbana irriten el 
veïnat del Passatge 
Montornès

Una actuació de la 
Guàrdia Urbana de 
sancionar tots els vehicles 
aparcats sobre la vorera 
del Passatge Montornès, 
a tocar de la part alta de 
l'avinguda Vallcarca, ha 
irritat el veïnat d'aquest 
espai no regulat. Els fets 
van succeir el passat 20 
d'octubre a partir de la 
denúncia d'una veïna per 
l'ocupació de la vorera per 
part dels vehicles. Ara el 
Districte s'ha compromès 
a establir un criteri i 
aclarir el futur de les 
sancions. 

Revolta Escolar, de 
nou al Pau Casals, 
Farigola, Fructuós 
i Teixidores
Quatre escoles de Gràcia, 
Pau Casals, Farigola, 
Fructuós Gelabert i 
Teixidores, se sumen 
aquest divendres a la 
primera mobilització 
del curs del moviment 
Revolta Escolar. L'acció 
més rellevant a Gràcia 
és l'acció conjunta de 
Pau Casals i Teixidores 
tallant el carrer Escorial 
i fent una cercavila de 
capgrossos i un mural.

El Districte permet a les 
terrasses ocupar més 
espai públic a canvi de 
la reducció horària 
La compensació enterra el pla de decreixement i Diamant i 
Vila arribaran a les 12 taules per negoci i Sol i Revolució 8

Albert Balanzà

Només han passat cinc 
anys d'aquelles Taules 
de Places que propie-
taris d'establiments i 
veïns es llançaven els 

percentatges d'ocupació de l'es-
pai públic pel cap i feien visites 
de reconeixement animats per 
la voluntat del Districte de fer 
decréixer les terrasses, sempre 
i quan no hi hagués ja una lli-
cència demanada en un anterior 
mandat. La proposta aprova-

El pla 2022 activa la reducció 
horària de les 12 a les 11 del ves-
pre que a Gràcia ja es va plantejar 
en la mateixa Taula de Places com 
a prova pilot a la vista de la prime-
ra experiència de la plaça Osca a 
Sants i es compensa els bars amb 
un augment de taules els dies de 
l'aplicació, de diumenge a dijous. 
Els negocis de plaça del Sol passa-
ran de 6 a 8 taules a partir de les 
20 hores, els de plaça de la Vila i 
Diamant de 10 a 12 taules també a 
partir de les 20 hores i Revolució 
de 7 a 8 tot el dia per a tots i ca-
dascun dels negocis. •

Virreina encara no té data. 
Mentre Diamant i Vila ja disposen 
de la nova regulació des del 
passat 6 d’octubre, Sol i Revolució 
s’han activat a partir de la nit del 
27 d’octubre. Encara està pendent 
establir els horaris a la plaça de 
la Virreina i els responsables 
dels establiments admeten que 
encara no hi ha una decisió presa.

La plaça de la Virreina, encara sense regular. Foto: A.G.P.

A. B.

S obre mi gata ja fa temps 
que és molt més que 
l'evolució de Pogo so-
bre mi madre i aquest 
dimecres han anunci-

at el gran salt que els ha de dur 
a editar el seu primer disc al 
gener, Calor del colapso, el ma-
teix nom que el seu primer EP 
llançat el febrer d'enguany: una 
campanya de micromecenatge 
que ajudi a difondre el missat-

ge d'electrocúmbia segons el 
qual "a la fi del món sempre són 
les mateixes les que pringuem", 
com apunta la Neus. Necessiten 
8.000 euros i tenen 40 dies, i 
com a premi per als mecenes hi 
ha no només les habituals bos-
ses, samarretes i discos sinó 
també concerts personalitzats a 
Barcelona, Catalunya i a l'Estat.

Després d'un estiu amb for-
ça bolos, per exemple a Raspall 
durant la Festa Major o a la 
Festa Major de Vallcarca, Sobre 
mi gata ha ampliat el focus del 

single Calor del colapso cap a 
Magallanes. "Parla del cost de la 
cerca cap a l'espai exterior, sense 
mirar la misèria que vivim a la 
terra", explica Guido Dentesano, 
el baixista de la banda. Al nou 
tema s'hi sentiran sonoritats dels 
90 i ritmes més dub per la col-
labo de Chalart58. "Hi ha lletres 
de tints cyber-punk preapocalíp-
tic", assegura Dentesano.

A la pàgina del goteo ja hi 
ha la playlist del nou disc, 
amb 14 temes amb títols com 
Comunismo ácido, Alcaldes de 

nada o Benidorm: En tot cas, el 
missatge de compromís social 
no canvia: "crear un disc de mú-
sica que ens permeti ballar, pen-

sar i canviar aquest món al caire 
del col·lapse; busquem una alter-
nativa al futur incert que ens es-
tan venent", conclouen. •

El repor

Sobre mi gata, el grup de Vallcarca, posa en marxa una 
campanya de micromecenatge per editar el seu primer disc

Més dub per fer front al col·lapse

Neus (veu), Maite (dj), Maru (guitarra) i Guido (baix), Sobre mi gata. Foto: Cedida

da el 2018 era la següent: la pla-
ça del Diamant es quedava igual 
(una terrassa amb 8 taules i de 
l’1,4% d’ocupació a l’1%), Nord 
passava de 10 a 12 en dos terras-
ses de 6 (de l’1,6% al 2% d’ocupa-
ció), Rovira augmentava de 24 a 
30 taules (de dos de 12 a tres de 
10 i del 4,2% al 5,2%), Vila redu-
ïa de 54 a 48 taules (sis terrasses 
de vuit taules i de 9% d’ocupació 
a 8%), Virreina també en perdia, 
de 36 a 30 (abans tres de 12 i ara 
tres terrasses de 10), Sol pujava 
de 58 a 60 (deu terrasses de sis i 
del 10,2% al 10,5% d’ocupació) i 

Revolució baixava de 35 a 30 (de 
6,5% d’ocupació a 5,6%). Tot el 
debat era hereu d'un tombant de 
segle en què sobretot irritava el 
10% d'ocupació de l'espai de les 
terrasses a la plaça del Sol.

Ara, amb una pandèmia pel mig 
i el sector en plena recuperació, 
l'Ajuntament ha decidit fer un gir 
de guió i oblidar aquella guerra 
de percentatges. "No es disposa 
d’una dada concreta sobre el per-
centatge d’ocupació i en tot cas, 
afegir dos vetlladors no suposa 
cap canvi significatiu en aquest 
aspecte", diu la versió oficial.

À.G.P.
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Educació nomenarà al desembre la 
direcció de l'Institut Vallcarca per 
preparar l'inici a l'escola Poveda 
L'Ajuntament atorga la llicència d'obres per construir als jardins Comas i Llaberia a falta de 
licitació de l'equipament, un cop el TSJC va tombar les disputes legals amb un grup de veïns

A. B.

E l Consorci d'Educació farà 
un pas més aquest de-
sembre en l'organització 
i desplegament del futur 
Institut Vallcarca desig-

nant l'equip directiu que comen-
çarà a preparar la preinscripció 
per al curs 2023-24 i a treballar de 
manera provisional en les instal-
lacions de l'escola Pare Poveda. 
Així ho ha anunciat l'ens coparti-
cipat per Generalitat i Ajuntament 
en el consell educatiu del districte 
aquest dimecres ratificant oficial-
ment l'escola limítrof als jardins 
Comas i Llaberia com a seu inicial 
del nou equipament.

Un cop superades les disputes 
legals amb els veïns, que van per-
dre els dos litigis al TSJC al juliol, 
(vegeu L'independent núm. 899) 
l'Ajuntament ja ha atorgat llicèn-
cia d'obres per arrencar la cons-
trucció del nou institut als jardins, 
però en qualsevol cas aquest calen-
dari encara està pendent de licita-
ció i de dos anys de feina. En aquest 
sentit, el nou equip directiu s'hau-
rà d'instal·lar tot aquest temps en 
les dependències de l'escola i no no-
més preparar l'aterratge i distribu-
ció del primer curs sinó molt pro-
bablement també el següent. 

Ara mateix la coordinadora 
d'AFA també apreta perquè, a ban-

Les imatges virtuals del futur institut Vallcarca. Foto: Cedida

Veïns de Baró de la Barre: "Farem el 
que puguem fins al final". Després 
de perdre els dos contenciosos oberts 
sobre la pèrdua dels jardins en favor 
de l'institut, els veïns no van presentar 
recurs de cassació i han donat per 
tancada la batalla legal. "És una pena, 
un espai verd que perd el barri i la 
ciutat", ha apuntat Laura Sufrategui, 
en nom dels veïns organitzats.

da d'aquests detalls de calendari, 
des del Consorci també es contem-
pli la necessitat de fer una campa-
nya comunicativa per als alumnes 
dels quatre centres de primària 
que haurien de continuar la docèn-
cia a l'Institut Vallcarca. "No s'es-
tà informant i és important que es 
faci que els nens de 6è de les es-
coles Poveda, Farigola, Montseny 
i Sagarra podran optar a aquest 
institut", va apuntar Albert Peña 
en el consell de barri de Vallcarca 
de la setmana passada.

D'altra banda, el consell educa-
tiu de Gràcia ha actualitzat aquest 
dimecres les dades de matricula-
ció 2022-23 amb la confirmació de 
la tendència cap a l'educació pú-
blica dels últims anys. A nivell in-
fantil s'han registrat set vacants 
a la xarxa pública i 116 a la con-
certada, mentre que a ESO la pro-
porció ha estat similar amb dues 
vacants a la pública i 46 a la con-
certada. A Gràcia hi ha matriculats 
11.910 nens i nenes.•

El consell educatiu 
actualitza les dades 
de matriculació: 
només 9 vacants a 
la xarxa pública

Breus

'Hotel Barcelona', 
sèrie de producció 
alemanya, roda 
als Jardinets 

Després del rebombori 
per la suspensió del 
rodatge de The crown 
als Jardinets i la seva 
marxa final a la plaça 
Francesc Macià, aquesta 
setmana ha començat a 
rodar a l'jotel El Palauet 
dels Jardinets la sèrie 
de producció alemanya 
Hotel Barcelona. Extres 
i personal de rodatge 
s'ha deixat veure 
amb profusió en un 
desplegament que durarà 
tot el mes de novembre, 
segons fonts oficials.

S.A.

Societat

Espai públic, al 
Cicle de Cinema 
dels Drets dels 
Infants als Girona
El dret a la ciutat és el 
tema d'enguany del Cicle 
de Cinema dels Drets 
dels Infants, que inicia 
les sessions per a famílies 
diumenge 6 als Cinemes 
Girona amb Jacob, Mimi i 
els gossos del barri (11h).
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 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4   Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252

5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

6    Farmàcia Nova Salut  –  Travessera de Dalt, 91

 7    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

8    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 9    Mobles San Ramos –  Av. Vallcarca, 60

10    La casa dels contes –  c. Ramón i Cajal, 35 

11   Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5

12   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

13   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

14   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

15   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

16   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

17   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

18   Comissaria Guàrdia Urbana

19   Mossos d'Esquadra

20   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

21   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

22   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

23   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

24   CAP Sanllehí

25   CAP Larrard 

26   CAP Cibeles

27  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

28  Ajuntament de Gràcia

29   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

30   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11

26

Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques 
Perramon, Gèneres de Punt Serdà, Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria 

Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos, Joguines Estella Alpina, Jacaranda 
Plantes i Flors...
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Albert Balanzà

Ja han passat més de 18 anys 
des d'aquell març del 2004 
que el Taller d'Història va 
emetre un breu comunicat 
avisant que una immobilià-

ria pretenia fer pisos a la Violeta 
gràcies a la connivència de l'en-
titat gestora d'aquell moment, el 
Montepío Mútuo de Industriales 
i Comerciales de Gràcia. La pla-
taforma Salvem La Violeta no va 
evitar la venda sota protecció po-
licial aquell abril però sí que va 
aconseguir que l'Ajuntament re-
comprés l'espai a Vervat & Van 
der Veen. No seria fins al juny de 
2010 que l'espai tancaria dos anys 
per reformar-se. 

Entre el 6 d'octubre de 2012 i el 
4 de novembre de 2022, aquest di-
vendres, hauran passat deu anys i 
escaig de la reobertura i La Violeta 
s'ha convertit ja en un referent cívic 

La Violeta celebra deu anys de la 
reobertura sent ja un referent 
cívic i espai de cultura popular
Després de superar la pandèmia amb ajuts públics, l'antic casino arrenca divendres i fins 
al 26 de novembre un programa d'actes que homenatja entitats i forces vives de l'espai

Divendres 4, en tot cas, la cele-
bració de la castanyada acompa-
nyarà un acte institucional de pre-
sentació del desè aniversari amb 
parlaments dels cinc presidents 
que han tingut en aquest temps les 
Colles de Cultura de Gràcia, que 
gestiona l'espai, i d'Amics i Amigues 
de la Violeta, que s'han encarregat 
de l'exposició històrica. En l'acte hi 
haurà la descoberta d'una placa de 
nomenament de La Violeta com a 
seu del consolat del bestiari festiu.

Els propers dos divendres se-
güents, 11 i 18 de novembre, es 
faran dues xerrades sobre les al-
tres cases de la festa com Can 
Galta a Sant Andreu o la Torre 
de la Sagrera i sobre altres casos 
d'equipaments recuperats com La 
Violeta a la ciutat. Finalment el 26 
de novembre es farà una mostra 
d'entitats residents a la plaça del 
Sol, un dinar popular i una cerca-
vila popular entre les places del Sol 
i de la Virreina.•

Breus

Mossos custodia 
la casa de la noia 
apunyalada al 
carrer Vic

Els Mossos d'Esquadra 
s'han desplegat aquesta 
setmana al carrer Sant 
Cristòfol amb presència 
permanent en règim de 
custòdia davant la façana 
de la casa on viu la noia 
apunyalada greument 
diumenge al carrer Vic 
en un cas que apunta a 
violència masclista. Els 
fets van passar diumenge 
minuts abans de les tres 
quan els crits de la noia 
van alertar el veïnat i 
un noi jove, ros, amb un 
ganivet de cuina, feria per 
l'esquena prop del coll la 
víctima i s'escapava per 
Lluís Antúnez cap a Gran 
de Gràcia. La investigació 
segueix oberta. 

B.M.L.

L'entrada de La Violeta, pel carrer Maspons. Foto: À.G.P.

anys, encara que sigui de manera 
low cost, després de superar també 
el sotrac econòmic de la pandèmia 
amb ajuts públics", ha apuntat Alba 
Puig, directora del centre.

El Banc de Roba 
de Rabassa se'n 
va a Sants per 
raons d'espai
La iniciativa de la fundació AEMA oberta 
al febrer de l'any passat tanca etapa a la 
Vila després de superar enguany la xifra 
de 2.739 persones ateses tot el 2021

el director de la fundació AEMA, 
Robert López. "Ens hem sentit re-
colzat per les veïnes i els veïns i ens 
han acompanyat en aquest bonic 

Àlex Gutiérrez Pascual

L es necessitats d'espai han 
empès el Banc de Roba del 
carrer Rabassa, que la fun-
dació AEMA va obrir a mit-
jan febrer de l'any passat, a 

traslladar-se a Sants i tancar una 
etapa a la Vila superant enguany la 
xifra de 2.739 persones ateses tot el 
2021. La nova ubicació de la inicia-
tiva solidària, que es nodreix amb 
donacions de peces a estrenar per 
part d'empreses, serà el número 23 
del carrer Galileu, a tocar de la pla-
ça de Sants. 

"Hem aconseguit un nou local 
gairebé tres cops més ampli i que 
permetrà millorar la nostra capa-
citat d'atenció a la ciutat i poder 
arribar a més persones", assegura 

El Banc de Roba es trasllada de Rabassa al carrer Galileu, a Sants. Foto: À.G.P.

viatge", afegeix. L'any passat, el 
Banc de Roba va repartir 21.300 
peces de roba a famílies en situa-
ció de pobresa extrema.•

i espai de cultura popular. Per això, 
la direcció del centre ha preparat 
un gruix d'actes que culminaran 
el 26 de novembre com a data cen-
tral. "Volem celebrar aquests deu 
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Els sèniors masculins de 
Copa Catalunya agafen 
impuls per tancar amb 
garantia la primera volta
Claret i Vedruna aposten per seguir a la part alta, Lluïsos 
es refà i SaFa Claror femení busca el primer triomf de lliga

Àlex Gutiérrez Pascual

A punt de superar l'equa-
dor de la primera vol-
ta, els tres equips sèni-
ors masculins de Copa 
Catalunya de bàsquet 

agafen embranzida per afrontar 
els propers duels amb posicions a 
la part alta de la classificació. A la 
categoria femenina, el SaFa Claror 
es conjura per aconseguir la pri-
mera victòria a la lliga i capgirar 
la dinàmica negativa.

Claret. El conjunt que entrena 
Xavi Marín s'enfrontarà dissabte 
5 al JAC Sants (19h), un dels pesos 
pesants del grup 1, en un calen-
dari amb rivals de pes com Santa 
Coloma (19/11), Montgat (27/11) o 
Lloret (4/12). Sense Jordi Plans, 
que encara està de baixa per le-
sió, els Llops s'han situat a la se-
gona posició de la classificació 
empatat amb el Masnou i els sant-
sencs a quatre victòries i una der-
rota. El tècnic del sènior masculí 
del Claret, Xavi Marín, destaca el 
"bon nivell d'intensitat i ritme" de 
l'equip i la "integració dels nous 
fitxatges". 

Vedruna. Els verds, tercers del 
grup 2, visitaran diumenge 6 el lí-
der del grup 2, l'Alpicat (19.30h), 
amb qui estan igualats a quatre tri-
omfs i un partit perdut, a més de 
l'Olesa. L'equip dirigit per Leandro 

Nahmanovici no pot comptar amb 
Dani Pines per una lesió de llarga 
durada i afronta un calendari amb 
enfrontaments contra equips com 
Vilatorrada (20/11) o Mollerussa 
(14/01), a més del derbi gracienc 
contra Lluïsos (18/12). "El nostre 
plantejament és sortir a guanyar 
cada partit", destaca Nahmanovici.

Lluïsos. Tot i l'inici de calendari 
complicat, els blaus s'han situat a 
la sisena posició de la taula empa-
tats amb cinc conjunts més a tres 
victòries i dues derrotes, i diumen-
ge 6 visitaran la pista del Molins. 
El tècnic que entrena el sènior A 
de Lluïsos, Xavier Muñoz, no po-
drà comptar amb Alejandro Valle 
ni Medir Tena, amb la vista posada 
a un novembre amb duels contra 
CN Terrassa (13/11), CN Sabadell 
(19/11) i IPSI (27/11). "Mica en 
mica ens anem coneixent mútu-
ament i agafem intensitat com a 
equip", subratlla Muñoz.

SaFa Claror. El conjunt que entre-
na Marc Vilar rebrà dissabte 5 el 
Manresa (18h), en una situació to-
talment oposada al conjunt taron-
ja, que lluita per sumar el primer 
triomf a la lliga. "Als entrenaments 
no estem aconseguint el nivell de 
qualitat i intensitat necessari", la-
menta Vilar, que no pot comptar 
amb Núria Susín per la resta de 
temporada a causa d'una lesió. 
Tarragona (12/11) i Prat (19/11) 
seran els propers rivals.•

El Claret s'ha imposat al Bescanó (67-45) a la darrera jornada de lliga. Foto: À.G.P.

Primera Catalana: SaFa Claror 
masculí, invicte, i Lluïsos 
femení, líder del seu grup. 
El conjunt blau manté l'aposta 
per lluitar per l'ascens a Copa 
Catalunya i és al capdavant de la 
taula del grup 1 amb 4 triomfs i 1 
derrota. A la categoria masculina, 
els taronges aspiren a pujar i 
lideren la classificació del grup 
3, en què Lluïsos B és sisè (3 
victòries i 2 partits perduts).

Breus

La Salle captarà 
fons per renovar 
material gimnàstic 
amb un festival

Amb l'objectiu de captar 
fons per renovar material 
de la secció de gimnàstica, 
un grup de famílies del 
CE La Salle ha organitzat 
un festival de tardor pel 
proper 12 de novembre. 
La jornada comptarà 
amb l'assistència de la 
gimnasta Ana Pérez, 
membre de la selecció 
espanyola d'artística i 
quatre vegades campiona 
estatal, una exhibició 
d'esportistes del club i 
un taller de gimnàstica 
artística. També hi haurà 
representació de cultura 
popular i tallers, i música 
amb Sicus Carbonell i 
Sabor de Gràcia i Alma de 
Boquerón.

À.G.P.

Nova jornada 
sobre esports 
electrònics a la 
Fontana pel 19-N
Amb el torneig solidari 
a favor de la Marató de 
TV3 del 18 de desembre a 
l'horitzó, Dragons Gaming 
impulsa una nova jornada 
dedicada als esports 
electrònics pel 19 de 
novembre a l'Espai Jove la 
Fontana. S'hi disputaran 
quatre torneigs, de Wild 
Rift (versió mòbil de 
League Of Legends), FIFA, 
NBA i Clash Royale, a més 
de partides beat the pro.

Biel Minguell López/À.G.P.

A ls impulsors de la segona mo-
ció de censura contra la di-
rectiva de l'Europa només els 

queda el Tribunal Català de l'Es-
port per tornar a revifar aquest 
procés, després que la Federació 
Catalana de Futbol anunciés di-
vendres passat que desestima el 
seu recurs. El promotors reclama-
ven que es revisés la invalidació de 

36 de les 79 signatures presenta-
des al setembre, un fet que va pro-
vocar que la votació contra l'actual 
junta no tirés endavant.

En el plànol esportiu, després 
de guanyar l'Osasuna B (3-0) i la 
Rapitenca (1-0) al Nou Sardenya el 
cap de setmana passat, els primers 
equips femení i masculí de l'Euro-
pa segueixen imbatuts en lliga, i 
ja van sis i vuit partits respectiva-
ment. De fet, el masculí ja és l’únic 
equip de tot l’estat que compta tots 

els seus partits per victòries, ja que 
l'aragonès Épila, que també havia 
fet ple de victòries, va empatar. 

Aquesta jornada, els dos con-
junts juguen com a visitants. El 
femení viatja de nou a Madrid, 
aquest cop per jugar diumenge 6 
a les 16h contra el Getafe, el desè 
classificat. Per aquest partit, el 
tècnic Joan Bacardit seguirà sen-
se tenir a la seva disposició Núria, 
Peque, Clara i Jou, lesionades,  
mentre que Abad torna a la llista.

L'Europa es manté líder després de guanyar l'Osasuna B (3-0). Foto: Xavi de la Ossa

El masculí, per la seva banda, 
disputa diumenge 6 al Camp de 
l'Energia (12.30h) el primer der-
bi barceloní de la temporada con-
tra el Sants, a l'espera del duel da-

vant el Sant Andreu a casa (27/11). 
Quant a les baixes, a les de Nolla 
i Vilamitjana, s'hi afegeix el mig-
campista Galeano per lesió i Carlos 
per sanció. Adri Gené és dubte.•

El vot de censura contra la junta de l'Europa 
s'apaga després de la resolució de la FCF
El primer equip femení viatja invicte a Getafe i el masculí, imbatut, 
disputa diumenge contra el Sants el primer derbi barceloní a la lliga
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El CEG aspira a 
convertir el festival 
Amunt en referent dels 
cicles de muntanya
L'alpinista Sílvia Vidal, l'escalador Sean Villanueva i l'espeleòleg 
Sergio García-Dils, protagonistes al certamen amb seu al CAT

À. Gutiérrez Pascual

E l Club Excursionista de 
Gràcia reunirà especialis-
tes en alpinisme, escalada 
i espeleologia de renom 
nacional i internacional al 

festival de muntanya Amunt, una 
cita per commemorar el centena-
ri de l'entitat però amb vocació de 
continuïtat i aspiracions a conver-
tir-se en referent dels cicles dedi-
cats a aquests esports. De l'11 al 19 
de novembre, el CAT serà l'escena-
ri per on desfi laran des de l'espe-
leòleg andalús Sergio García-Dils, 
que ostenta el rècord mundial de 
profunditat, fi ns a l'alpinista cata-
lana Sílvia Vidal, Piolet d'Or 2021 
(màxim reconeixement en l'alpi-
nisme), que presentarà per prime-
ra vegada a Barcelona l'ascens en 
solitari als Arrigetch Peaks (EUA).

"Si una cosa caracteritza als 
muntanyencs i gent propera és la 
facilitat per seure al voltant d’una 
taula per somiar nous projectes o 
comentar els passats", assegura el 
president del CEG, Jose Lloret, so-
bre el festival, que també compta-
rà amb la ponència de l'escalador 
belga Sean Villanueva. El també al-
pinista presentarà The moonwalk 
traverse, un audiovisual basat en 

L'alpinista Sílvia Vidal. Foto: Cedida

la pujada a nou pics del massís 
muntanyós d'El Saltén, a l'Argen-
tina, en només sis dies. Per Lloret, 
un dels objectius de la primera edi-
ció de l'Amunt és "generar un es-
pai potent, en el qual exposar, co-
mentar i compartir experiències".

El festival Amunt, que es tan-
carà amb un concert de Riu, tam-
bé aposta per l'alpinisme inclu-
siu. Els escaladors catalans Albert 
Guàrdia, campió del món de para-
escalada, i Eloi Vila, integrant de 
la selecció espanyola, seran els en-
carregats de la sessió sobre aquest 
esport adaptat.•

Divendres 11 de novembre
19.30 h. Sergio García-Dils.
Viatge al fons de la terra. 
Espeleologia.

Dissabte 12 de novembre
19.30 h. Albert Guàrdia i Eloi 
Vila. Alpinisme inclusiu.

Dimecres 16 de novembre
19.30 h. Sonia Casas. 
Alpinismo en femenino.

Dijous 17 de novembre
19.30 h. Sílvia Vidal. Un pas 
més. Escalada en solitari a 
Alaska.

Divendres 18 de novembre
19.30 h. Sean Villanueva. The 
moonwalk traverse.

Dissabte 19 de novembre
19.30 h. Bru Busom i Marc 
Toralles. Slovack direct al 
Denali.

21.00 h. Cloenda amb Riu.
Concert de música folk.

el programa 
del festival

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 6
Europa 3 - 0 Osasuna B
Classifi cació
1. CE Europa .........18 punts.
Jornada 7
Getafe - Europa (6/11, 16h) 
Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 8
Europa 1 - 0 Rapitenca 0
Classifi cació
1. CE Europa .........18 punts.
Jornada 9
Sants - Europa (6/11, 12.30h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 5
Claret 67 - 45 Bescanó 
Classifi cació
2. UE Claret ...............4 G 1 P.
Jornada 6
JAC Sants - Claret (5/11, 19h)
Grup 2
Jornada 5
Vedruna 81 - 80 Espanyol
Lluïsos 79 - 61 Vilatorrada
Classifi cació

3. Vedruna Gràcia ....4 G 1 P.
6. Bàsquet Lluïsos ... 3 G 2 P.
Jornada 6
Molins - Lluïsos (6/11, 17.30h)
Alpicat - Vedruna (6/11, 19.30h)
Copa Catalunya fem. Grup 1
Classifi cació
13. SaFa Claror ........ 0 G 4 P.
Jornada 6
SaFa Claror - Manresa (5/11, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 3
Sabadell 14 - 6 Catalunya
Classifi cació
12. CN Catalunya ... 0 punts.
Jornada 4
Catalunya - Medi. (5/11, 16.30h)
Divisió d'Honor femenina
Jornada 3
Rubí 6 - 13 Catalunya
Classifi cació
7. CN Catalunya ..... 3 punts.
Jornada 4
Saragossa - Catalunya (5/11, 18h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)

Jornada 5
Mataró B 6 - 1 Gràcia
Classifi cació
14. Gràcia FS .......... 4 punts.
Jornada 6
Gràcia - Montsant (5/11, 17h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 
Jornada 4
Martorell 2 - 6 Claret
Classifi cació
2. CH Claret ...........10 punts.
Jornada 5
Martinenc - Claret (6/11, 12.45h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Jornada 5
Sant Joan Despí 32 - 32 Claret
Classifi cació
5. H Claret .............. 4 punts.
Jornada 6
Claret - Igualada B (6/11, 13.30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 4
Daruma Lluïsos 1 - 5 CN Sabadell
Classifi cació
9. Daruma Lluïsos ..... 2 pts.
Jornada 5
Lluïsos - S. Saragossa (5/11, 17h)

Resultats
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Cartes al director

Independència
L'1 d'octubre del 2017, després d'una dè-
cada de manifestacions multitudinàries, 
Catalunya va organitzar un referèndum 
d'autodeterminació sense el consenti-
ment de l'Estat espanyol. Hi van partici-
par 2,3M de persones amb un 90% a favor 
de la independència. El Govern català pre-
tenia empènyer Espanya a negociar, però 
l'Estat va continuar rebutjant el diàleg, va 
enviar 10.000 policies a reprimir la vota-
ció i Europa no va fer prou per exigir que 
s'abordés el confl icte de manera democrà-
tica. Davant d'aquesta reacció d'Espanya, 
el 27 d'octubre del 2017, el Govern català 
de Carles Puigdemont no va trobar alter-
nativa que proclamar la independència de 
Catalunya. Aleshores, el Govern no va vo-
ler demanar a la ciutadania que defensés 
la independència al carrer, ja que tenien la 
certesa que l'Estat espanyol reaccionaria 
violentament. Cinc anys després, les reso-
lucions de la Justícia europea estan a punt 
de sortir, per això el Consell d'Europa ha 
publicat, el 25 d'octubre, una nova resolu-
ció (1) redactada per la secretària general, 
Marija Pejčinović, que segueix el camí del 
Informe Cilevićs (2) del Consell d'Europa 
que criticava la reacció d'Espanya contra el 
moviment independentista català. I tam-
bé dóna continuïtat a l'informe del Grup de 
Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU 
(3) que va estimar totalment inacceptable 
la repressió espanyola. El nou informe del 
Consell d'Europa sosté que és lícit perse-
guir la independència d'un territori euro-
peu mentre es faci sense utilitzar ni incitar 
a la violència. Això desautoritza per com-
plet la justícia espanyola que està perse-
guint el pacífi c moviment independentis-
ta català com si fos terrorisme. Fa 5 anys 
ja vam demostrar que apostàvem per una 
solució negociada. La propera vegada que 
estiguem al mateix punt, i no passarà molt 
de temps fi ns que això succeeixi, seguirem 
endavant amb la lluita no-violenta, a l'estil 
Gandhi, per controlar el territori a base de 
multituds que desobeiran i desbordaran 
l'Estat espanyol. Si Espanya utilitza la po-
licia i l'exèrcit contra la població pacífi ca, 
Europa haurà de carregar aquesta respon-
sabilitat en la seva consciència.
Jordi O. Folch 

Opinió

En els consells de barri els dirigents polítics és on toquen 
més de prop la política del cara a cara amb el veïnat i aquí 
el veïnat apreta però no sempre se'n surt, perquè una de 
les habilitats dels dirigents és xutar a córner i optar per 

la despistemologia. Una opció és l'ús de paraulotes habituals en el 
llenguatge administratiu i aquí el regidor de Gràcia, Eloi Badia, va 
estar fl orit dimecres de la setmana passada en el consell de barri de 
Vallcarca. A la demanda de diversos veïns per a possibles projectes 
d'escales mecàniques, i exigint respostes concretes, Badia va apuntar 
que aquestes idees no estaven encara en cap "protoPIM", és a dir, en 
cap esborrany del Pla d'Inversions Municipals. Uff !

El
depen-

dent

Editorial

Percentatges i guerres 
a les places

Només els més veterans recorden que en el tombant del nou segle hi 
havia un moviment que es deia Recuperem les Places per Jugar, al 
qual li hem fet sovint referència en aquest espai editorial, on també 

hi ha lloc per a la memòria de l'evolució de Gràcia, agradi o no agradi. 
En aquell temps hi havia ja un fort debat sobre l'ocupació de l'espai pú-
blic en un districte abocat al lleure i de caràcter obert amb els visitants 
nocturns, i les terrasses de les places estaven en el punt de mira del me-
tre mesurador. Fins al 2018 tothom va saber quin percentatge ocupaven 
les taules i les cadires dels bars a la plaça del Sol, sobretot, on se supera-
va el 10% total.

En un temps més recent que podríem anomenar a.p. (abans pandè-
mia), l'Ajuntament va promoure una Taula de Places amb un pla de de-
creixement d'aquest espai públic ocupat pels negocis i assumia que no 
podia negar les peticions de llicència de terrassa pendents que s'havi-
en atorgat en el pacte CiU-PP de l'anterior mandat sobre la qüestió. En 
aquelles reunions tothom va tastar la tensió i l'enfrontament a crits 
entre els veïns que defensaven la reducció de l'espai públic ocupat i els 
propietaris dels bars que s'aferraven a uns números que havien patit 
molt en uns últims anys de crisi econòmica.

En el temps més immediat que podríem anomenar p.p. (post pandè-
mia), l'Ajuntament ha decidit oblidar aquella tensió i aquelles guerres 
de percentatges atorgant una compensació als establiments amb taules 
afegides (i més espai públic ocupat) si s'avenen a tancar una hora abans 
entre setmana. La versió ofi cial és que no hi ha dades noves que recalcu-
lin aquesta ocupació de l'espai públic. Esclar, esclar...

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. 
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Amb la 
col·laboració:

900 Independents

Som hereves de la 
premsa de barri que va 
signifi car un recer de 
llibertat i lluita als 70

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Aquest cop no vaig poder participar 
en la foto gegant com ho vaig fer 
quan vam celebrar els 300. Hem 

d’anar cap el miler i més enllà! La prem-
sa escrita ja fa anys que la donen per 
morta i què dir si, a més, aquesta és de 
barri. Però cal superar les prediccions 
nefastes i continuar endavant. No po-
dem deixar perdre una part important 
del nostre ADN gracienc. Ja gairebé som 
una raresa. El paper és car i tothom es 
passa al digital, però hi ha encara molta 
gent a qui agrada tenir un diari o un lli-

bre a les mans. Som hereves de la prem-
sa de barri que va signifi car un recer de 
llibertat i lluita al fi nal del franquisme i 
la transició. Les persones que integrem 
l’Associació Cultural L’Independent de 
Gràcia intentem oferir d’altres activitats 
suggerents perquè vosaltres, les lecto-
res, us sentiu més partícips del nostre 
setmanari. Com la trobada per parlar 
d’una cosa que ens afecta tant com els 
usos del temps. En aquesta tira hem par-
lat d’aquest tema i la importància d’un 
canvi en els horaris laborals que ens per-
metria tenir un temps per a nosaltres, 
per a la família i per a la comunitat. Dins 
del temps dedicat a la comunitat podrí-
eu participar a l’Associació. I, qui ho sap, 
igual teniu a dins un reporter Tribulete
amagat.•

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

David Fernández (Periodista)

Silvia manzanera (Periodista)

Manuel Delgado (Antropòleg)

Alba Legide (Presidenta del CJB)

Districte
de Gràcia

DEBAT JOVENTUT
I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
A l’Espai Jove
La Fontana de Gràcia
El dia 8  de novembre,
a les 19 h.

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
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Opinió convidada
Yusef Quadura Izquierdo, conseller del Camp d’en Grassot - Gràcia Nova, i d’emergència climàtica de Gràcia

Pi i Margall i la transformació del 
Camp d’en Grassot - Gràcia Nova

Gràcia nLa crisi climàtica és una amenaça 
real que ja fa dècades que haguéssim ha-
gut d’afrontar com a societat a escala glo-
bal, però malauradament aquest camí ha 
sigut lent i amb molts obstacles, sobretot 

per la resistència òbvia que exerceixen les grans em-
preses per tal de mantenir el statu quo i així prote-
gir els seus beneficis. Els Estats tampoc no han estat 
a l’altura durant les darreres dècades, però des de 
Barcelona fa anys que tenim clar que hem de lide-
rar aquest nou camí cap a una ciutat més sosteni-
ble, pensada per les persones, i que respecta el medi 
ambient. 

Part d’aquest canvi està basat en la transformació 
urbana de la ciutat, i al Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova hem començat a veure millores importants per 
tal de pacificar el nostre barri, des de l’ampliació de 
la xarxa de carrils bici, a les diferents actuacions del 
programa Protegim les Escoles a diversos centres 
com Univers, Sagrada Família i altres, la reducció de 
carrils en alguns carrers secundaris, i l’ampliació de 
l’espai públic per vianants i d’estada. 

La reforma de Pi i Margall, un carrer important 
dintre del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, també es 
projecta en aquest sentit; un nou corredor verd amb 
nous protagonistes: els vianants, la mobilitat soste-
nible, el verd i la biodiversitat. Fins ara, l’espai dedi-

cat al tràfic rodat representava dos terços de l’ampla-
da d’aquest carrer, i amb la reforma reduïm l’espai 
pels vehicles de motor privats a un 30%, invertint 
així les prioritats i posant l’enfoc en el transport pú-
blic, la bicicleta i els desplaçaments a peu. 

A més, s’incrementa considerablement el verd del 
carrer, incrementant el nombre d’arbres així com 
diversificant els tipus d’arbres presents. La natura-
lització de Pi i Margall, amb més vegetació, i la per-
meabilitat del sòl i els nous espais d’estada aporten 
beneficis ambientals importants com millorar la 
qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica de 
la zona, reequilibrar el cicle de l’aigua i el microcli-
ma i atreure la biodiversitat. 

Aquesta reforma pretén també impulsar i cuidar 
el comerç de proximitat: les diferents experiències 
de pacificacions arreu de la ciutat han demostrat que 
incrementar l’espai públic, de passejada i d’estada, 
acaben fomentant les compres als comerços locals 
per part del veïnat. Les quatre cruïlles presents al 
carrer es convertiran en places plenes de vida que re-
forçaran els vincles entre el veïnat i el comerç local.

Aviat podrem gaudir d’aquesta reforma que ens 
apropa més al carrer del segle XXI, i que serà una 
peça clau per continuar pacificant l’entorn del Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova, i per fer el nostre barri 
més verd i habitable.•

B.M.L.

La naturalitzacó de Pi i 
Margall aporta beneficis 
ambientals importants com 
millorar la qualitat de l'aire 
i reduir la contaminació 
acústica de la zona
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LLa setmana passada 25 socis i sòcies del Club 
Esportiu Europa van expressar aquí la seva 
opinió sobre el segon intent fallit de moció de 
censura, limitant-se a repetir fil per randa la 
versió dels promotors i aprofitant l’espai per 

convertir el seu legítim dret de lliure expressió en un 
dret de gratuït atac a l’honor i ètica dels membres de 
la Junta Directiva.

Durant el procés, la Junta Directiva ha defensat el 
compliment i aplicació dels Estatuts: és el seu deu-
re. La desestimació de les dues sol·licituds de vot de 
censura rau, exclusivament, en la maldestra actua-
ció dels promotors. No es poden infringir unes regles 
estatutàries sobre el procés de vot de censura que no 
existeixen: la Junta no té cap deure ni termini per 
informar del lliurament de les paperetes i no hi ha 
hagut cap vulneració de dades privades dels socis i 
sòcies que van donar suport a la sol·licitud de moció. 
Tampoc és cert que la Junta Directiva defensi que les 
signatures de papereta i document oficial hagin de 
ser iguals. El que va succeir és que totes les firmes 
declarades invàlides eren molt diferents i, de fet, du-
rant la revisió, els promotors van reconèixer la man-
ca absoluta de semblança de 16 de les 36 paperetes. 
Quan les diferències entre firmes són tant evidents, 
les indagacions només pretenien corregir el que els 
promotors no havien fet bé. L’opinió de la setmana 
passada recull les excuses dels promotors per acre-
ditar que tenien els suports en el moment de la seva 
presentació, no després.

A la reunió del 13/9/22, un cop revisades les pa-
peretes de suport, la Mesa va prendre una decisió, 
decisió democràtica presa per majoria, interpretant 
i aplicant els Estatuts: no es podien validar papere-
tes amb signatures que presentaven unes diferènci-
es més que notables amb les dels documents oficials. 
Ningú va acusar mai ningú de falsedat documental.

El dimecres 26 d’octubre, el Comitè d’Apel·lació de 
la Federació Catalana de Futbol, òrgan independent i 
aliè al Club, va desestimar el recurs presentat només 
per un dels tres promotors contra el dit acord de la 
Mesa del 13/9/22. La Junta no va intervenir en el re-
curs. Paga la pena llegir la resolució del Comitè pen-
jada al web del Club, on es ratifica l’acord impugnat 
i es rebutgen totes les al·legacions del soci recurrent: 
(i) confirma les funcions de la Mesa i el seu exercici 
correcte i ajustat als Estatuts, (ii) descarta que s’ha-
gi produït cap indefensió als promotors i (iii) diu que 

l’acord de la Mesa no és arbitrari ni erroni i que està 
suficientment motivat.

Aquesta decisió del Comitè d’Apel·lació, i la del 
primer intent de moció, confirmen que la interpre-
tació dels Estatuts de la Junta Directiva és correcta 
i la dels promotors no. Els drets dels sòcies i sòci-
es es respecten aplicant els Estatuts, i no a l’inrevés. 
Cal recordar que el mandat de la Junta Directiva va 
sorgir d’unes eleccions democràtiques celebrades el 
2020. Seria bo que ara no es volgués fer valer allò de 
“quan pitjor, millor” per donar cabuda a ambicions i 
interessos personals que és l’únic que hi ha darrere 
de la iniciativa. El Club Esportiu Europa no s’ho me-
reix. No tot s’hi val.•

Opinió
Opinió convidada
Junta Directiva del Club Esportiu Europa

No tot s'hi val

Cedida

Seria bo que ara no es volgués 
fer valer allò de "quan pitjor, 
millor" per donar cabuda 
a ambicions i interessos 
personals que és l'únic que 
hi ha darrere de la inicitiva
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Entitats

Divendres 4 de novembre
Kafeta presentació del poemari Que no 
escape de tus manos amb el jove poeta 
llibertari Aitor Dorado (animador del 
Cabaret Poètic i Musical), i actuació mu-
sical del Grup Km0. Taquilla inversa. 
Agita't Gràcia
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19.30h

Dissabte 5 de novembre
Festa de l'Ateneu Roig: Intercanvi de 
roba infantil, contes sota la mosquitera, 
cinema, tallers infantils, teatre, coral ia-
ioflautes, Eloy Sayrach i Rumbakana. Tot 
el dia Mostra Gastronòmica.
Plaça Joanic, a partir de les 11h 

Xerrada sobre les experiències d'escrip-
tors i editors africans a Espanya, amb 
l'escriptora Remei Sipi i Oumar Diallo 
(editor de Wanafrica). Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 12h

Diumenge 6 de novembre
Lectura teatralitzada de l'obra Un estiu, 
un adeu, de Víctor M. Galindo Macario. 
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 12h 

Teatre: Passant el riu. Casal Corpus. VII 
Concurs de Grups Amateurs de Teatre. 
Teatre L'Estrella (Santa coloma de 
Queralt), a les 19h

Dimarts 8 de novembre
Curset de Wikiloc (Classe Teòrica. 
Organitza Grup Excursionista l'Albada 
i Agita't Gràcia. Inscripció prèvia a gru-
pexcursionistaalbada@gmail.com
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

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 a l'11 de novembre
Exposició de les obres presentades al con-
curs de fotografia Festa Major de Gràcia. 
Recull de les imatges presentades al con-
curs que cada any convoca la Fundació 
Festa Major i que mostren diferents 
moments i perspectives de les festes de 
Gràcia.
Consell Municipal del Districte de Gràcia 
(pl. de la Vila), de 9 a 20h

Fins al 18 de novembre
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)

Fins al 15 de gener
Exposició Joguets i escriptors. 
Mitjançant una doble exposició i un lli-
bre, Biblioteques de Barcelona proposa un 
recorregut 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 gra-
cienc el visitant tornarà a ser petit, entre 
imatges en gran format d’una pilota, d’una 
nina o d’un joc d’arquitectura, fotografiats 
espectacularment 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 4 de novembre
Els viatges de la paraula: Jornades profes-
sionals sobre Selecció d'Àlbums Il·lustrats 
dins del marc de la Setmana de l'Àlbum.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), de 
10 a 14h

Presentació del llibre El 600: un sueño so-
bre ruedas, de Javi Martín. Cal inscripció 
prèvia.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 
12.30h

Teatre: Soc Natura. Edat: 0 a 2 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 17h i 18h i 
diumenge a les 11h i a les 12h
 
10è Aniversari de La Violeta: Tallers (in-
fantils i de panellets per totes les edats). 
Espectacle familiar L’Agustinet i la cas-
tanyera, a càrrec de Titelles Vergès. 
Presentació del 10è aniversari, arriba-
da de les bèsties de foc (Drac de Gràcia i 

Atzeries de La Vella) i nomenament de La 
Violeta com a Consolat de l’Agrupació de 
bestiari festiu i popular de Catalunya per 
part de la pròpia Agrupació. Concert de 
Marcel Marimóne.
CC La Violeta (Maspons, 6), 
de les 17.30h a les 21h

Presentació del llibre: La revolució de 
l'habitatge a les perifèries obreres i po-
pulars: Nou Barris 1939-1980, a càrrec de 
José Luis Oyón, catedràtic d'Urbanisme 
de la UPC, investigador d'història urbana 
i coautor del llibre. Amb Luciana Llusa. 
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19h

Coll Fantasy 2022. Inauguració del cicle 
amb una exposició gràfica sobre la temà-
tica a càrrec de Zô3 i la conferència Quan 
la realitat supera la ciència ficció, a càrrec 
de Jordi Ojeda, professor de la UB i la UPF 
i divulgador del món del còmic i la ciència 
ficció. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h

Club de lectura: Solo los vivos perdonan. 
A càrrec d'Ismael Martínez Biurrun. Dins 
del 42 Festival de Gèneres Fantàstics de 
Barcelona. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19.30h

Gràcia Riu: Radiografia. Teatre en clau 
d'humor que pretén fer una radiografia 
de la ràdio. Cia Biombos Teatre.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20h

XXI Al Ras. Bluegrass & Old Time Festival: 
Red Herring + Howlin.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Concert: Fetus presenten La serra dels 
perduts.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h

Dissabte 5 de novembre
Matinal infantil especial nadons: Dins del 
cor. Amb Ada Cusidó.
La Violeta (Maspons, 6), a les 11h 

Teatre: La cuineta del circ. 1 a 5 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11h, 12h i 17h

Gràcia Riu: La bibliotecària despistada. 
Amb Merche Ochoa.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 12h

Concert: Martin Burguez & His Rhythm 
Combo.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Concert de cant i guitarra: Laura Elena 
López (soprano) i Joan Vergés (guitarra). 
(Mauro Giulianni, populars franceses i 
Franz Shubert).
Escola de música Alegrededalt (Alegre de 
Dalt, 13, local 1), a les 18.30h

Coll Fantasy 2022. La Nit més curta: pre-
sentació de curtmetratges a càrrec del col-
lectiu artístic Zô3 + Cinefòrum a càrrec del 
crític de cinema i realitzador Òscar Sueiro 
amb la projecció de la pel·lícula HER de 
Spike Jonze. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h i les 21h

Concert: Anna Ferrer presenta Parenòstic 
(Circuit Folc 2022). 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Diumenge 6 de novembre
Teatre: No entenc els homes. +14 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 19h

Dilluns 5 de novembre
Classes d'anglès. Tots els dilluns.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dimarts 8 de novembre
Llibres a escena. English Story Time: The 
three Billy Goats Gruff are hungry. A càr-
rec de Nora Larosche. Per a infants de 4 a 
7 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h 

Dimecres 9 de novembre
Teatre drets humans, família i barri: 
Clareta i el Pirata. Teatre infantil amb va-

lors a càrrec del grup Comediarte. Edat re-
comanada 3-10 anys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h 

Trobada amb la poesia neerlandesa. Amb 
les poetes Beatriz Pérez i Anne Büdgen. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 18.30h

25a La Taverna del CAT: Irene Augé i Àngel 
Ollé. Música de la Vall de Lord.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Dijous 10 de novembre
Classes d'esperanto. Tots els dijous.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 18.30h

Concert: Chaqueta de Chándal.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

XXV Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia 
Aquest diumenge 6 de novembre els Castellers de la Vila de Gràcia celebren la 
XXV Diada de la colla amb una jornada que arrencarà amb les matinades pels 
carrers de la Vila a partir de les 8 del matí. Aquest curs no podia haver començat 
millor per als blaus: dissabte 1 d'octubre va ser un dia històric per aquesta 
entitat que ha fet 25 anys, i ho va ser perquè van guanyar el Concurs de Castells 
amb un 3d8, un 2d8f que van estrenar i amb el 4d8 que van aixecar a la Tarraco 
Arena Plaça de Tarragona. Dissabte 15 d'octubre es van aplegar amb altres colles 
de cultura popular de Gràcia que també celebraven els seus aniversaris.

Diumenge 6 de novembre a la plaça de la Vila, a les 12h

Recomanem

Pau Heitmann
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Anna Ferrer obre 
aquest dissabte 
al CAT el Circuit 
Folc 2022 

L'artista menorquina Anna 
Ferrer és l'encarregada 
d'encetar l'edició 
d'enguany del Circuit 
Folc, la mostra d'arrel 
tradicional dels Països 
Catalans que organitza 
Enderrock amb la 
col·laboració del CAT. 
Ferrer presentarà aquest 
dissabte 5 de novembre 
Parenòstic, una sofisticada 
proposta de folk amb 
una imatge renovada 
que inclou tot un treball 
profund de comprensió del 
procés creatiu de l’artista 
(20.30h).

El gènere del 
conte, el proper 
vermut amb tapa 
literària del Centre
L'Obrador d'Històries i 
el Centre proposen per al 
proper vermut am b tapa 
literària que tindrà lloc el 
19 de novembre a la seu 
de l'entitat una conversa 
al voltant del conte, amb 
Susagna Aluja, Anna 
Pascual i Pilar Prim, amb 
motiu de la presentació 
del seu recull de relats I 
si tot fos això. Aforament 
limitat, inscripcions a 
obradordhistories@
gmail.com. El preu és de 5 
euros amb beguda i tapa 
incloses.

La Olla Expréss celebra 
20 anys recolzada per 
noms referents de la 
música experimental
Juan Crek, Motor Combo, Silnaye o Música Veneno se sumen 
a la festa que l'històric segell gracienc farà el 12 de novembre

Silvia Manzanera 

Amb els calaixos plens de 
material acumulat i amb 
un ritme lent però sense 
pausa, La Olla Expréss, 
el segell nascut a Gràcia 

ara fa 20 anys per donar cabuda 
a l'experimentació i la creativi-
tat sense límits, vol celebrar ara 
aquest camí recorregut. Ho farà 
amb una festa el proper dissab-
te 12 de novembre al RAI (l'espai 
cultural de Carders 12), i amb els 
amics de la casa i amb Juan Crek 
(Macromassa) com a mestre de 
cerimònies. "Ell és 100% La Olla 
Expréss, així que no hi podia fal-
tar", apunta Eli Gras, ànima del 
projecte que, tot i no tenir "plans 
de futur ni assegurar si s'arribarà 
a la festa dels 21 anys", no ha pogut 
evitar aprofitar l'efemèride i treu-
re material nou, així com preparar 
altres activitats paral·leles al mar-
ge de la jornada de festa. 

En aquest sentit, el segell aca-
ba de publicar Ce-Chu de Música 
Veneno, projecte d'electrònica 
d'un altre amic de tota la vida, 
Jesús Brotons, que també actua-
rà el dia 12. Se l'hi sumaran l'ar-
tista sevillana berlinesa d'electro-
punk Silnaye i Motor Combo, el 
duet d'Eli Gras i Florenci Saleses 
que va néixer alhora que La Olla 

Expréss sota l'etiqueta de mú-
sica dada-pop, o com la matei-
xa Gras assegura, "és el més pop 
que podem fer". “La meva idea 
és fer un petit clon de la festa de 
presentació del segell al 2002”, 
afegeix l’artista, “tot i que ja no 
som les mateixes persones per-
què hem canviat moltíssim”. 

A la festa també hi haurà la 
presència de diversos selectors 
musicals (el que es coneix po-
pularment com a punxadiscos): 
Javier Hernando, Toni Querol o 
Machinegun Medusa, i diversos 
materials i rareses vàries que 
Gras està preparant perquè, tot 
i que el catàleg de la discogràfi-
ca està disponible en format di-
gital, les persones que hi assis-
teixin puguin adquirir aquest 
material addicional i algunes pe-
ces que són “gairebé artesania”. 

Malgrat la incertesa pel futur 
d’aquest projecte, la celebració del 
20è aniversari anirà més enllà de la 
festa, amb el llançament d’un altre 
disc i d’una nova sèrie de Barcelona 
Documents Musicals, a més d’una 
exposició fotogràfica que mostri la 
trajectòria del segell durant aques-
tes dues dècades. “Anem amb els 
nostres ritmes personals i amb 
molts altres fronts oberts projec-
tes artístics nous que se’t presen-
ten, però els 20 anys s’han de cele-
brar”, clou Eli Gras.•

Clausura d'èxit del LEM 
2022. La darrera sessió del 27è 
Encontre Internacional de Música 
Experimental de Gràcia-Barcelona, 
amb Jørgen Teller i Macromassa, 
va omplir la sala de teclats del 
Museu de la Música dissabte 
passat, seguint la tendència 
de l’edició d’enguany amb una 
mitjana d’assistència de més del 
90%. El LEM 2022 ha registrat 
més d'un miler d'espectadors.

Jesús Brotons actuarà en la seva versió de Música Veneno. Foto: Cedida

S. Manzanera

E l proper dissabte 12 de novem-
bre, La Xixa Teatre -organit-
zació que desenvolupa eines 

educatives i teatrals com a mit-
jà per la transformació social- es 
desplaçarà del Raval a Gràcia per 
celebrar la seva masterclass de te-
atre fòrum. Es tracta d'una jorna-
da oberta a tothom i que mostra 
els processos creatius i de reflexió 
que han realitzat diferents grups 
de teatre fòrum de la ciutat al llarg 
de l'any. 

Basat en els principis del teatre 
de l'oprimit, al teatre fòrum els ac-

tors desenvolupen una peça curta 
sobre les seves pròpies experiènci-
es. En aquesta peça hi ha diversos 
personatges que representen dife-
rents rols: oprimit, opressor, aliats 
i el curinga, aquest és un personat-
ge que interactua amb el públic i 
també amb els actors. Després de 
començar l'obra i en el moment de 
major conflicte, el curinga para la 
peça i a partir d'aquí sobre un di-
àleg amb el públic per proposar al-
ternatives i intentar solucionar el 
conflicte en escena.

Aquesta serà la desena edició de 
la trobada que proposa La Xixa i 
comptarà amb les obres de teatre 
fòrum del grup de Dinamitzadores 

de Teatre Fòrum Interseccional o 
del Grup Legaci, que treballen te-
màtiques de patrimoni cultural. 
"Els temes que més es tracten gi-
ren entorn del masclisme i la vio-
lència de gènere i del racisme, la 
immigració o la religió", apunten 
des de l'associació. 

La masterclass arrencarà a les 
quatre de la tarda i s'allargarà fins 
a les vuit del vespre, tot i que la di-
nàmica és flexible i els espectadors 
poden entrar i sortir segons els 
seus interessos. L'activitat és lliu-
re i gratuïta i no cal reserva prèvia 
però els organitzadors recomanen 
la inscripció al formulari web de la 
Xixa o de la Fontana. •

Teatre Fòrum: art per canviar la societat
La masterclass de la Xixa torna a l'Espai Jove la Fontana per mostrar les obres de diferents grups i col·lectius

La trobada a la Fontana que la Xixa Teatre va celebrar l'any passat. Foto: Cedida

Cedida
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El Màgicus intensifica 
la part formativa i 
amplia el cartell amb 
talents internacionals 
El festival impulsat per Lluïsos, de l'11 al 13 de novembre, comptarà 
amb la participació del guardonat jove mag francès Felix Guyonnet 

S.M.

Amb l'objectiu de promou-
re la màgia jove i acom-
panyar a joves talents en 
els seus primers passos 
cap a la professionalitza-

ció, el Festival Màgicus, que cele-
bra tretzena edició de l'11 al 13 de 
novembre als Lluïsos de Gràcia, 
enguany posa especial èmfasi 
en la formació dels concursants.  
Així, a més de l’assessorament d’un 
coach professional durant les pro-
ves prèvies al concurs, el preu de 
l’inscripció inclou la participació a 
la masterclass de diumenge amb el 
mag internacional Felix Guyonnet.

L’edició d'aqueset any manté el 
format que es va estrenar el 2021 
amb el concurs separat en dues ca-
tegories: divendres 11 de novembre 
tindrà lloc la Màgia d’escena a les 
20h i dissabte 12 la Màgia de prop. 
En total hi ha deu actuacions previs-
tes amb joves talents d’entre 14 i 25 
anys que rebran consell i acompa-
nyament durant els assajos per part 
d’Enric Magoo, que s’ha convertit 
en l’assessor per excel·lència del 
Màgicus. Els dos premis als quals 
s’opta al concursar al Màgicus són 
el de Màgia de prop, i el de Màgia 
d’escena, a més el jurat pot conce-

dir diferents mencions a la tècnica, 
l’originalitat o la posada en escena. 
Les entrades tenen un cost de 3 € i 
serveixen per a totes dues sessions.

La Gala de Màgia es farà dissab-
te a la tarda i tindrà com a protago-
nista a Félix Guyonnet, un jove mag 
francès guanyador del 3er premi en 
manipulació en el campionat fran-
cès de màgia de 2021, i escollit per 
participar en els campionats eu-
ropeus de màgia (FISM EUROPE 
MANRESA). La gran Gala de Màgia 
estarà presentada per Pere Rafart i 

també es podran veure els millors 
trucs de màgia del concurs de mà-
gia jove. I el diumenge dia 13 es fa-
ran els Tallers de Màgia per prin-
cipiants i la Masterclass amb Félix 
Guyonnet. 

Durant tota la setmana prèvia 
al festival es podran veure els co-
nills, decorats i invervinguts per 
dues entitats gracienques, l’acidH 
i Experimentem amb l’Art, als apa-
radors màgics de l’Eix Comercial de 
Gràcia i als establiments amics dels 
Lluïsos.•

La Gala de Màgia de l'edició del festival 2021. Foto: Montse Giralt

Maria Solaguren-Beascoa, la 
natura a través de les cianotipies

Ramon Casalé Soler 

La galeria H20 (Verdi, 152) ens sol sorprendre amb 
artistes que no coneixem però que val la pena que 
mostrin els seus treballs a la galeria, així descobrim 

nous valors, com succeeix en aquest cas amb la jove fo-
tògrafa Maria Solaguren-Beascoa (Barcelona, 1995).

La seva formació artística s’ha desenvolupat prin-
cipalment en l’àmbit fotogràfic. Ha exposat a Sonatek, 
Nau Bostik i Studio Baxton de Brusel·les, a més de col-
lectives a Barcelona i Londres. simultanieja la fotogra-
fia amb la Biomedicina, de la que està fent el doctorat, 
que li permet experimentar i investigar amb diferents 
tècniques relacionades amb l’obra gràfica, cas de les 
cianotipies, on l’ús de materials químics és essencial a 
l’hora de crear aquestes obres.

L’exposició The art of Nature és un projecte que se-
gons la pròpia artista consisteix en “donar a conèixer la 
bellesa de la nostra naturalesa a través de la fotografia 
artística, ecològica i sostenible basada en la tècnica ex-
perimental de la cianotípia”. Aquesta tècnica es basa en 
un procediment fotogràfic on el principal protagonista 
és el color cian (blau verd). Se sol imprimir en qualse-
vol superfície, principalment el paper. Una vegada s’ha 
fixat el negatiu es fa l’exposició del revelat, que tant pot-
ser la llum artificial com natural. 

El principal motiu de realitzar l’exposició és la de 
representar la natura a través del món de les aus, en 
aquest cas les carronyaires: àligues, voltors, aufranys 
i trencalossos i de mostrar la manera com “viuen i co-
existeixen lliurament a la natura” i que és necessari 
i obligat preservar la seva existència. A l’exposició hi 
veiem diferents escenes d’aus en ple vol que la Maria 
Solaguren-Beascoa ha pogut captar directament, de-
mostrant que els fotògrafs que es dediquen al món de la 
natura no tenen una tasca fàcil, ja que és necessari pas-
sar-s’hi moltes hores contemplant-ne els moviments, 
per després traslladar-lo a un suport.

Maria Solaguren-Beascoa també ha treballat en al-
tres temàtiques com el retrat, la vida quotidiana i els 
paisatges urbans, rurals i marins, tant en blanc i negre 
com en color, demostrant que es tracta d’una artista 
interessada en tot allò que faci referència a la part més 
emocional i sentimental, tant de l’ésser humà com del 
món animal, provant així que l’àmbit científic i artístic 
poden combinar-se en perfecte harmonia.•

crítica de 
cinema

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

1. Segle XIV, Sean Connery, una abadia i molts misteris…

2. Documental sobre la pintora més coneguda de tots els temps.

3. Pel·lícula protagonitzada per la mateixa actriu que ens va por-
tar a Indochina, i que comparteix pantalla amb Catherine Frot.

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

I LES GUANYADORES  DEL MES 
D’OCTUBRE SÓN...

MOLTES FELICITATS!!

Sheila Garcia Reig
Cristina Costales
Héctor González Ripoll

www.acontraplus.com
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Èric LluentGràcia des de l’exili

La vida interior

Novembre és el pitjor mes de l’any per a aquells 
que vivim a Islàndia. Esperem l’onzè mes amb 
ressentiment, com el nen que fa cua perquè li 
punxin una vacuna, conscient que, si no surt cor-
rents d’allà, és únicament perquè no vol organit-

zar un numeret. L’instint, és clar, ens mana marxar de l’illa 
a fi  d’evitar el període en què perdem sis minuts de llum 
cada dia, jorn rere jorn, ara sis, ara dotze, divuit, vint-i-
quatre, trenta, trenta-sis, quaranta-dos, quaranta-vuit, cin-
quanta-quatre, seixanta. Una hora de sol que perdem cada 
deu dies, fi ns a arribar al solstici d’hivern, quan tindrem 
tan sols quatre hores de sol fred, baix, sempre lliscant so-
bre la línia de l’horitzó. És temps de suplements de vitami-
na D i de preparar bé el cau. És un període en què la salut 
mental dels illencs depèn exclusivament d’una bona plani-
fi cació de la vida interior, del temps que passarem abrigant-
nos de la foscor i de les tempestes de vent, de pluja i de neu. 

Des d’ara fi ns a principis de gener, l’agenda d’un islandès 
és plena de sopars d’empresa, de família, d’amics i d’ene-
mics, ara a casa dels uns, ara a casa dels altres, amb l’ob-
jectiu de mantenir el cap distret i cercar calidesa interior 
de les llars, il·luminades amb llums de Nadal sis o set set-
manes abans de l’efemèride del naixement del nen Jesús. 
S’observa una habilitat heretada en els islandesos de naixe-
ment, característica menys habitual en la comunitat d’es-
trangers que residim a l’illa, que troba més entrebancs a 
l’hora de relacionar-se en els mesos de nit quasi perpetua. 
Durant segles, els autòctons van haver de viure en condici-
ons extremes i van haver de cercar els recursos necessaris 
per no embogir durant els llargs hiverns a tocar del cercle 
polar. Aïllats i empobrits, la manera que van trobar per so-
breviure va ser la paraula, en concret, l’expressió oral, que 
els permetia ocupar el temps i trencar els murs de les cases 
diminutes i sempre humides per somiar amb grans gestes 
i llegendes. 

Cercant històries per antigues hemeroteques, recupero 
un text publicat el 25 de març de 1826 a una revista de West 
Virginia, als Estats Units, anomenada The Ladies’ Garland, 
que descriu una vetllada hivernal a l’interior d’una casa 
islandesa. Així eren els hiverns fa dos-cents anys per aquí 
dalt: “Un vespre d’hivern en una família d’Islàndia presen-
ta una escena interessant i plaent en alt grau. Entre les tres 
i les quatre, es penja un llum a l’habitació principal, i tots 
els membres de la família prenen posicions mentre fan tas-
ques manuals. Un dels familiars avança cap a una cadira 
prop del llum i llegeix en veu alta. Tenint difi cultat per re-
bre llibres impresos, els islandesos tenen la necessitat de 
copiar els llibres que poden tenir prestats. L’orador és habi-
tualment interromput pel cap o algun membre intel·ligent 
de la família, que fa algun comentari o que proposa pregun-
tes sobre el que s’ha llegit, per exercitar la ingenuïtat dels 
nens i dels servents”. 

Passats gairebé dos segles de la redacció d’aquesta des-
cripció, els islandesos encara conserven l’habilitat dels mi-
llors oradors i la passió per les històries que conformen la 
tradició i la literatura popular. Però la capacitat narradora 
dels nascuts a l’illa va més enllà de les històries conegudes 
i publicades. Especialment a l’hivern, se’ls activa el sentit 
creatiu i sovint es reprodueixen escenes molt similars a la 
descrita al retall de premsa antiga anterior, però amb his-
tòries pròpies. L’islandès gaudeix de l’atenció dels qui escol-
ten les seves paraules, domina el ritme i el silenci, la ironia, 
la pausa i el drama, i una anècdota qualsevol pot passar a 
ser l’entreteniment teatralitzat necessari per farcir la vida 
interior durant els mesos d’hivern i oblidar que a fora és 
fosc i fa molt fred.•

Durant segles, els autòctons van 
haver de viure en condicions 
extremes i van haver de cercar 
els recursos necessaris per no 
embogir durant els llargs hiverns 
a tocar del cercle polar. Aïllats i 
empobrits, la manera que van trobar 
per sobreviure va ser la paraula, 
en concret, l'expresssió oral

Vista nocturna de Reykjavík. Foto: Brian Suda

La torratxa

Truc o castanya
Silvia Manzanera

No cal ser una persona gaire feste-
ra per sentir-se a gust amb algu-
nes de les tradicions amb què hem 

crescut i que, amb més o menys conei-
xements del seu origen o història, con-
formen el nostra ideari cultural. Sant 
Jordi n’és una. Carnestoltes té el seu 
punt; i la castanyada em pensava que 
també, però vista la invasió halloweene-
ra d’aquest any en tots els seus formats, 
això de trobar-nos per fer panellets i 
una copeta de moscatell ha quedat des-
fasat. Potser tampoc ajuda el fet que, fa 
uns anys, venia de gust encendre el foc, 
o el forn, per torrar castanyes i celebrar 
la tardor, però ara més aviat tens ganes 
de fer un bany a la platja i menjar ama-
nides i evitar així la clavada de la llum.  
Però no tota la culpa la té el canvi climà-
tic o la guerra pels recursos naturals.  

Alguna cosa passa perquè la gent 
(molta d'ella adults amb uns quants 
anys a l'esquena) no tingui cap mena de 
vergonya per posar-se una capa de drà-
cula o anar de zombi pels carrers de la 
ciutat. O celebrar a casa sopars terrorí-
fi cs, amb teranyines i carabasses a les 
portes. El  poder de Netfl ix és imparable. 
I el business que genera aquest imagi-
nari, també. La Vila tampoc s'escapa de 
la invasió i els darrers anys ha adoptat 
tradicions en principi llunyanes però 
que, viscudes per aquells que s'enyoren 
de casa, troben punts en comú amb els 
seus actuals veïns: nit de morts a Perla, 
Travessia de Sant Antoni, Llibertat o 
Progrés. Es pot arribar a entendre; coses 
de la convivència i la festa. Que les cri-
atures truquin a la porta d'un pis d'una 
comunitat de veïns d'una ciutat de la pe-
rifèria per demanar llaminadures al crit 
de truc o tracte, no.•

Sembla que això de 
trobar-nos per fer 
panellets i una copeta de 
moscatell està desfasat
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