
El Consorci manté 
l'institut escola a 
l'Evangèlic però 
accepta l'opció 
de l'illa Carolines 
per a Teixidores 
Satisfacció a mitges a les famílies 
per una espera total de 14 anys P6

El pla d'usos 
només redueix 
cinc llicències 
de restauració 
en l'impacte 
postpandèmia 
Retoc a les taules de les terrasses per 
guanyar espai públic a les places P4

Gràcia dignificarà 
el Passatge Alió 
per recordar el 
compositor de 
'Els Segadors'
 
La placa de la cantonada amb 
Còrsega inclourà una petita 
biografia del protagonista P2

Travessera de Gràcia ja es 
projecta com a via de trànsit 
local en el seu tronc central
El Districte encarrega la redacció d'un projecte entre Gran de Gràcia i 
Torrent de l'Olla amb placetes noves en els reclaus com a espais d'estada 

Albert Balanzà

E l regidor de Gràcia, Eloi Badia, ho va dir amb un 
punt d'enigma ara fa tres setmanes en una entre-
vista a L'Independent: "En un futur hem de poder 
tocar Travessera de Gràcia, com ho hem fet a late-
rals de Gran Via o Meridiana. Però d'un dia per l'al-

tre no puc agafar un carrer troncal i ofegar-lo. Necessitem 
seguir baixant la pressió abans" (vegeu núm. 912). Aquesta 
setmana la traducció ha arribat a partir de la interpreta-
ció a curt i a curt-mig termini que n'ha fet la direcció de 
Serveis Tècnics: "han de passar moltes coses a l'entorn de 
Travessera de Gràcia, i hi haurà un moment que caldrà ava-
luar si el canvi de sentit provisional que s'aplicarà per les 
obres de l'Abaceria s'ha de mantenir". Ho va dir el seu mà-
xim responsable, Jordi Raboso, a la comissió d'urbanisme, 
i va posar dos exemples d'aquest entorn que afectaran tant 
sí com no l'accés de pas actual entre Via Augusta i l'Hospital 
de Sant Pau: la superilla de Grassot (on també es planteja 

el canvi de sentit de Travessera entre Bailèn i Lepant) i la 
cua de maniobres de la L8 (que farà aixecar la Travessera 
entre Via Augusta i el carrer Gran).

Tot això passarà en els anys immediats però per gestio-
nar el mentrestant i "seguir baixant la pressió abans", com 
deia Badia, ja hi ha una feina de despatxos engegada: el 
Districte va encarregar a finals de setembre a la firma Scob 
Arquitectura i Paisatge la redacció d'un projecte entre Gran 
de Gràcia i Torrent de l'Olla, el tronc central, que es concre-
tarà en la idea d'un vial més pacificat amb placetes noves en 
els reclaus, on s'hi generaran espais d'estada, i el carrer ja 
interpretat com a via de trànsit local. Pàgina 4 

Els tècnics valoren consolidar el 
canvi de direcció per l'Abaceria 
amb la superilla de Grassot i la L8 

Embús de cotxes a Travessera amb Sant Joaquim. Foto: B.M.L.
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2 Política
Gràcia dignificarà 
el passatge Alió per 
recordar el compositor 
de 'Els Segadors' 
La placa de la cantonada amb Còrsega es 
canviarà per incloure la identificació i una 
petita biografia del protagonista 

Albert Balanzà

A qui es dedica el Passatge 
Alió, el petit vial que 
discorre en paral·lel a 
Passeig de Sant Joan en 
dos trams per la banda 

Besòs entre Còrsega i Pare Claret? 
Ni més ni menys que al compositor 
de Els Segadors, l'himne nacional, 
Francesc Alió. Tot i que l'origen 
de la música és popular, Alió l'any 
1892 va escriure la versió actual 
aprofitant la seva condició de com-
positor i pianista preocupat per la 
recuperació de la música popular.

Ara, en el marc del procés de re-
novació i retoc del nomenclàtor 
de Gràcia, una proposta elevada al 
Districte que es tractarà en la prò-
xima reunió de la ponència de ciu-
tat proposa dignificar una de les 
plaques, la que fa cantonada amb 
Còrsega per incloure la identifica-
ció i una petita biografia d'Alió, tal 
com s'ha fet en els darrers anys en 
altres espais similars de la ciutat 
com al carrer Casanova. La idea ja 
es va tractar en l'última reunió del 
grup de treball de Nomenclàtor de 
Gràcia a partir de la iniciativa d'An-
toni Gonzàlez, veí del Camp d'en 
Grassot, i allà va ser aprovada. El 
Districte ja ha tramès tota la docu-
mentació a ciutat perquè n'avaluï 
la conveniència. 

No es pot dir que sigui la prime-
ra vegada que el Districte impulsa 

Fins ara no s'havien 
abordat millores 
sobre referents 
simbòlics del 
catalanisme

un canvi polític en el nomenclàtor 
local, però sí que totes les modifi-
cacions havien tingut fins ara un 
to més aviat republicà (Avinguda 
Riera de Cassoles en lloc de Príncep 
d'Astúries, Plaça del Cinc d'Oros en 
lloc de Plaça Joan Carles I), anti-
franquista (Ana Maria Matute en 
lloc de Ramiro de Maeztu) o an-
tiinquisitorial (Pau Alsina en lloc 
de Secretari Coloma).

Però no s'havia obert el meló en-
cara de la dignificació de referents 
simbòlics del catalanisme, encara 
que darrerament la feminització 
del nomenclàtor local sí que ha in-
corporat noms de militants d'ERC 
com Josefina Torrens Illa. El retoc 
de la plaça del Passatge Alió és un 
tràmit més senzill que el rebateig 
d'un carrer o una nova denomina-
ció, però en tot cas requereix de 
l'aprovació de la ponència de ciu-
tat. A la placa hi constarà el nai-
xement, el 27 de març de 1862, i la 
mort, el 31 de març de 1908, a l'edat 
de 46 anys, i que va destacar com a 
compositor de Els Segadors.•

Veïns i Grup d'Estudis del 
Coll, sense acord pel canvi de 
plaça Flandes. El rebateig per 
Wanda Morbitzer aprovat al ple 
ha portat cua amb una reunió a 
dues bandes el passat dia 2, que 
es va acabar sense acord. "Van a 
per totes però nosaltres també", 
han apuntat els veïns, que volen 
aturar que el punt es debati a 
la ponència de ciutat del 23.

Breus

La seu del 
Districte es posa 
a punt com a nou 
espai d'exposició

La seu del Districte de 
plaça de la Vila en els 
últims anys ha disposat 
entrant a mà esquerra 
d'un espai per a una part 
de la imatgeria festiva 
i ha deixat el pati de 
columnes per a petites 
exposicions. Ara, però, 
s'estan redistribuint 
aquests dos àmbits i a 
l'entrada hi haurà el nou 
espai que servirà tant 
per donar a conèixer 
projectes urbanístics 
com iniciatives culturals. 
El pati de columnes, on 
ja s'hi han traslladat les 
bèsties de foc i els antics 
gegants, serà el lloc de la 
imatgeria.

A.B.

Desallotjament 
sense judici ni avís 
previ en un pis 
okupat de Tordera
Un fort desplegament de 
Mossos d'Esquadra s'ha 
desplegat aquest dimecres 
a Tordera amb Milà i 
Fontanals per executar 
el desallotjament d'un 
habitatge okupat. El 
Sindicat d'Habitatge de 
Gràcia ha denunciat que 
l'actuació judicial i policial 
s'ha fet amb mesures 
cautelars i sense judici ni 
avís previ, com fins ara 
era habitual.

de la formació, la junta ha elegit 
el conseller Jordi Daura i exdiri-
gent local d'Unió com a president 
i l'exconseller Jordi Bea (abans a 
les files de Ciutadans) com a secre-
tari general. Als llocs principals de 
la junta local s'hi afegeix com a co-
ordinador Eloy Valdecantos, tècnic 
als consells escolars de centres pú-
blics de Gràcia entre 1990 i 2000 i 
exmilitant de C's.

Daura, en tant que president 
de Valents-Gràcia, ha apuntat que 

amb la constitució de la junta el 
partit "encara la campanya elec-
toral", on s'apostarà per "ordre, 
neteja, seguretat i Vallcarca" com 
a prioritats i on desplegarà amb 
més detall les 18 línies estratègi-
ques que ja va presentar abans de 
l'estiu a les entitats.

La despesa a Tres Lliris. El grup mu-
nicipal de Valents segueix burxant 
al voltant de la cessió de gestió de 
l'antiga comissaria i actual local 

Valents constitueix la junta local amb 
Daura president i Bea secretari general
Eloy Valdecantos, exmilitant de C's, serà el coordinador a Gràcia

A.B.

Valents, present a Gràcia 
com a grup municipal des-
prés de fer servir la marca 

BCNxCanvi amb Manuel Valls i 
Ciutadans a les eleccions de 2019, 
s'ha constituït ja com a junta de 
districte amb l'horitzó de els prò-
xims comicis del 28 de maig de 
2023. En la línia de seguir visibilit-
zant els principals representants 

municipal on hi ha el Casal Popular 
Tres Lliris i en aquest sentit ha ele-
vat una pregunta sobre la despesa 
de 40.861 euros per les obres d'ar-
ranjament de l'espai. La resposta 

del Districte ha detallat que, "en 
ser un local municipal, cal execu-
tar obres per millorar les condici-
ons de l'espai, així com les seves ca-
racterístiques acústiques".•

D'esquerra a dreta, Jordi Daura, Jordi Bea i Eloy Valdecantos. Foto: Cedida

Placa del passatge Alió a la cantonada amb el carrer Indústria. Foto: B.M.L.
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Breus

El llac-piscina de 
la Creueta supera 
les 82.000 visites, 
un miler per dia

El llac-piscina del Parc 
de la Creueta del Coll 
va tancar temporada 
enguany amb un total de 
82.211 usuaris totals, una 
mitjana de 1.041 d'usos 
diaris, segons l'informe 
sobre la temporada 
d'estiu. Ara fa cinc anys 
es van registrar 59.461 
visites, i ara hi destaca 
el creixement dels usos 
individuals (de 34.273 a 
48.663). "No hi ha hagut 
pràcticament incidents", 
apunta el document em 
relació als ferits pel vas en 
mal estat del 2020.

La Marató i la diada 
extra del comerç 
marquen l'inici de 
les festes de Nadal
Els eixos comercials, com 
ja es va programar per 
primer cop l’any passat, es 
reforcen amb una diada de 
comerç de Nadal i dissabte 
sortiran al carrer entre les 
9 del matí les 8 del vespre. 
La diada s’acompanyarà 
d’un altre esdeveniment, 
La Marató de Tv3, on s’hi 
ha implicat una vintena 
d’entitats de Gràcia que 
es desplegaran sobretot 
pel carrer Gran i oferiran 
castellers, circ i fins i tot 
un torneig de bàsquet.

El Districte es planteja 
reurbanitzar Travessera 
de Gràcia amb placetes 
noves com a lloc d'estada
El pla s'orienta a reinterpretar la via quan no hi hagi trànsit 
de pas per les obres d'Abaceria, la superilla de Grassot i la L8

Albert Balanzà

S ón només 300 metres, els 
de la Travessera de Gràcia 
entre Gran de Gràcia i 
Torrent de l'Olla, el tronc 
central i sens dubte l'espai 

més col·lapsat de trànsit del dis-
tricte, gairebé a tothora del dia. 
Va ser el primer tram a ser espai 
provisional de vianants l'any 2009 
l'últim dissabte de mes, després 
l'any 2011 tots els dissabtes i diu-
menges de festes nadalenques i a 
partir del 2012 tots els dissabtes a 
la tarda i els diumenges de comer-
ços oberts. Ja és un espai intoca-
ble del programa Obrim Carrers. 
Però els comerciants des del 2016 
segueixen demanant la peatona-
lització total. 

No hi ha un pla cap a aquest 
objectiu absolut però sí que per 
primera vegada hi ha passos de-
finits perquè en els anys immedi-
ats Travessera de Gràcia deixi de 
ser el tradicional vial de pas que 
arriba des de Francesc Macià i 
que es converteix en un insofri-
ble coll d'ampolla que només els 
més valents gosen travessar fins 
a l'Hospital de Sant Pau. Els pas-
sos parteixen de solucions pro-
visionals, com el canvi de sentit 
que s'executarà aquesta primave-
ra, dos mesos abans de l'inici en 
el segon semestre de les obres de 

per amb la redacció d'un projec-
te encarregat aquest setembre 
a l'empresa Scob Arquitectura i 
Paisatge que planteja reurbanit-
zar aquests 300 metres amb pla-
cetes noves en els anomenats re-
claus o entrants, de manera que 
s'hi generin nous espais d'estada 
i sobretot punts de trobada més 
amables que els actuals. 

Ara hi ha cinc espais d'aquest 
tipus plenament consolidats però 
irregulars en l'execució i Scob 
Arquitectura i Paisatge (amb 
seu a tocar d'aquest àmbit) ara 
per ara simplement farà un es-
tudi d'aproximació per valor de 
16.335 euros. Com a pista hi ha 
els últims treballs d'illes climàti-
ques d'estada que han fet al Moll 
de la Fusta. I el Districte només 
ha actuat al vial l'any 2010 per 
eixamplar 30 centímetres la vo-
rera muntanya. Quan no hi hagi 
el trànsit de pas i Travessera de 
Gràcia absorbeixi només el tràn-
sit local serà més fàcil.•

Horts urbans al solar de 
Travessera de Gràcia 265. La 
finca expropiada en el pla Joanic i 
usada puntualment pel consistori 
ja ha entrat en el programa Mans 
al Verd i es cedirà a entitats que 
treballen els horts a la ciutat. 

El pla d'usos 
només redueix 
5 llicències de 
restaurants en 
postpandèmia
Retoc a les mides de les taules de les 
places per guanyar espai públic mentre 
es consoliden 58 terrasses Covid

amb l'anunci municipal de reduc-
ció d'espai a les terrasses pel can-
vi de mides de les taules, de mane-
ra que les actuals dimensions d'1'5 
metres per 2 metres passaran a 
ser d'1'5 per 1'5. A tall d'exemple, 
un establiment de plaça de la Vila 
amb 10 taules, que fins ara ocupa-
va 30 metres quadrats en passarà 

A.B.

En els dos últims anys llargs 
que han passat des de l'im-
pacte de la pandèmia de la 
Covid, Gràcia gairebé no ha 
notat un impacte que hagi 

fet tancar un nombre significatiu 
dels establiments inclosos en el pla 
d'usos (restauració, activitat mu-
sical, plats preparats, comerç ali-
mentari amb degustació). L'alerta 
de persianes abaixades després de 
la pandèmia tècnicament no ha 
afectat aquests quatre grans grups, 
regulats des del 2005 perquè n'hi 
havia en excés, i entre el juliol de 
2020 i el desembre de 2022 només 
s'han reduït cinc llicències de res-
tauració (de 563 a 558). L'any 2016, 
això sí, n'hi havia 591.

Aquestes dades, donades a 
conèixer en la comissió d'urbanis-
me, coincideixen aquesta setmana 

a ocupar 22,5 metres quadrats to-
tals. La reducció a les places, que 
arriba després de la compensació 
general amb dues taules afegides a 
canvi d'una hora menys d'obertu-
ra (vegeu núm. 909), també coinci-
deix amb la consolidació de 58 ter-
rasses aprovades durant la Covid 
arreu de Gràcia (96 denegades).•

Terrassa a la banda nord de la plaça Revolució, aquest dijous. Foto: B.M.L.

À.G.P.

la nova Abaceria, perquè els cami-
ons accedeixin a l'obra per la tra-
ma eixample del districte. Però 
també tenen en compte altres mo-
viments ja previstos en l'horitzó: 
la superilla del Camp d'en Grassot, 
que convertirà Pare Claret en un 
eix verd i farà canviar la direc-

ció de Travessera de Gràcia en-
tre Lepant i Bailèn, i les obres de 
la cua de maniobres de la L8, que 
aixecaran la Travessera entre Via 
Augusta i Gran de Gràcia.

Avançant-se a aquests movi-
ments, el Districte ha volgut anar 
més enllà de moment sobre el pa-

Trànsit de cotxes, una constant a Travessera de Gràcia. Foto: B.M.L.

Només s'ha actuat 
al tram l'any 2010 
per eixamplar 30 
centímetres la 
vorera muntanya 
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La reforma de Pi i Margall, iniciada el passat mes de 
juny en una primera fase que i centrada en els trams 
Joanic-Pau Alsina i Pau Alsina-Guinardó, ha arribat 
al primer terç dels 17 mesos de termini total. Ja es 
comença a percebre la profunda transformació d’allò 

que era gairebé una autopista urbana en un corredor 
verd amb espais d’estada i zones de passeig que ha 
d’enllaçar el Passeig de Sant Joan i la Ronda de Dalt, 
el qual estarà enllestit en els trams Escorial-Sant 
Lluís i Sardenya-Ronda Guinardó el maig de 2023. 

En aquests sis mesos, doncs, no només 
s’ha iniciat l’aspiració de “fer el sòl 
estructural perquè hi arreli el verd", 

com van explicar els tècnics en les sessions 
informatives, sinó que s’ha instal·lat el 
principi del canvi de costums en l’eix viari 

per sentit, invertint així les prioritats i posant 
l’enfoc en el transport públic, la bicicleta i 

ara s’han centrat en la renovació de la xarxa 
de les companyies de serveis, l’excavació i 
demolició de la calçada, l’execució de nou 
clavegueram, l’execució de sol estructural i 
paquet de ferm de la calçada i la canalització 
de serveis municipals.

que expliquen al detall com canviarà Pi i 
Margall: l’arbrat passarà dels 144 exemplars 

quadrats) i en conseqüència també es 

metres quadrats de carril bici (ara inexistent), 

establiments: de 5 a 9.
L’altra cara d’aquestes xifres repercuteix en 

als vehicles privats a motor: no varia el 
nombre de parades d’autobús (4) però l’espai 

afectar les 22 incloses per a persones amb 

places d’aparcament per a bicicleta i les de 

Per tal de donar resposta a les reclamacions 
derivades de l’obra, l’Ajuntament de 
Barcelona ha habilitat el correu electrònic 
ObresPiMargall@bcn.cat per dubtes, 
incidències o queixes vinculades a 
les obres. El projecte compta amb un 

www.barcelona.cat

Finalitza la primera fase de la 
transformació de Pi i Margall 

en corredor verd
Els treballs s’han centrat en la demolició de la calçada, l’execució de 

nou clavegueram i la canalització de serveis municipals
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A.B.

La segona sessió d'exposició tècnica sobre el projecte 
d'escales mecàniques de Baixada de la Glòria, des-
prés del procés participatiu que es va celebrar l'any 

passat i de la primera sessió tècnica del setembre, no ha 
suposat aquest dimarts cap cop de timó municipal i un 
nou estudi tècnic, encarregat ara a una altra empresa, 
ha confirmat la primera versió del projecte: "no és vi-
able la solució amb dues escales de pujada i baixada". 
A aquesta conclusió s'hi ha arribat, segons els tècnics, 
després d'incloure algunes excepcionalitats (esglaons 
mòbils més estrets, per exemple), però hi continua ha-
vent-hi molts serveis existents compactats en poc espai 
i sempre sota les escales fixes (línies de baixa tensió, te-
lèfon, gas, aigua i canonades. El factor clau és que el col-
lector s'acosta massa a façana i obliga a una estructura 
de pilones que protegeixi la profunditat del calaix de les 
escales mecàniques respecte de l'estabilitat dels edificis 
(2,60 de profunditat per 1,20 de separació). 

Els nous plànols, seguint el debat centímetre a centí-
metre amb la presència a la biblioteca Jaume Fuster del 
síndic David Bondia, i la conclusió sobre la impossibili-
tat, no van fer callar els veïns afectats que han promès 
més mobilitzacions i la via judicial. Altres opcions com 
la reversibilitat es desaconsellen per l'alta afluència de 
turistes que impedirien el canvi de sentit.•

Un nou estudi ratifica 
que no hi caben dues 
escales mecàniques 
de pujada i baixada a 
Baixada de la Glòria
El veïnat s'indigna de nou i avisa 
amb la via judicial i més protestes

El Consorci accepta l'illa 
Carolines per a Teixidores i 
manté el pla de l'Evangèlic 
La comunitat educativa expressa satisfacció pel canvi de parer fruit 
de la pressió però també preocupació per una espera total de 14 anys

Albert Balanzà

L'escola Teixidores de Gràcia, 
inaugurada ara fa cinc anys 
amb mòduls provisionals en 
una illa interior del carrer 
Encarnació, no anirà final-

ment a la seu històrica de l'Hospital 
Evangèlic del carrer Camèlies (com 
estava previst des del 2020) sinó a 
l'illa interior del carrer Carolines, 
entre el carrer Gran i la Casa 
Vicens, tal com ho ha comunicat el 
Consorci i l'Ajuntament aquest di-
mecres a la comunitat educativa.

 La decisió significa una victòria 
per a les famílies, que en els dos úl-
tims anys han protagonitzat una 
forta protesta pel que creien que 
significava una ubicació defectuo-
sa en termes de contaminació am-
biental, soroll i poca llum en la re-
conversió d'un espai que ja havia 
aixecat les queixes dels veïns.

El nou moviment de peces, ac-
ceptat pel Consorci d'Educació, no 

Badia, a l'escola Teixidores. Foto:Cedida

significa descartar l'Evangèlic com 
a institut escola que doni servei a la 
Vila de Gràcia i al barri de la Salut 
(encara funciona com a hospital 
i s'ha de traslladar al Poblenou) 
sinó que Teixidores tindrà aques-
ta altra destinació a Carolines, 
també en un format d'institut es-
cola. L'inconvenient principal, tal 
com en la negociació dels últims 
mesos havia expressat el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, és l'allarga-
ment dels temps i la provisionali-

tat de Teixidores a Encarnació. A la 
reunió de dimecres, els tècnics van 
presentar una proposta de centre 
educatiu a l'illa Carolines de planta 
baixa i dos pisos d'alçada, on ara hi 
ha uns baixos amb despatxos pro-
fessionals, i van apuntar un termi-
ni d'execució mínim de vuit anys.

Consorci i Ajuntament no van 
voler donar dijous aquest termi-
ni però sí que van remarcar que 
el procés serà "més lent" perquè 
tot just ara s'iniciaran els proce-
diments d'adquisició dels terrenys 
de Carolines, que inclouen expro-
piacions. També van detallar que 
el nou institut escola de Carolines 
tindrà dues línies i una fórmula de 
continuïtat des d'Infantil 3 a quart 
d'ESO, fet que significa 18 i 8 vuit 
grups (uns 600 alumnes). 

L'AFA de Teixidores ha expres-
sat satisfacció per la nova destina-
ció tot i que la solució "arriba tard" 
i que, amb els vuit anys de previsió 
de futur, hauran estat "14 anys en 
situació de provisionalitat".•
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Vedruna i Lluïsos 
tanquen l'any al derbi 
gracienc de Copa amb 
trajectòries oposades
Els verds eviten l'excés de confiança tot i ser al quart lloc 
del grup 2 i els blaus aspiren al triomf per escalar posicions

Àlex Gutiérrez Pascual

E l pavelló Josep Comellas 
vibrarà diumenge 18 amb 
el derbi gracienc de la 
primera volta de la Copa 
Catalunya masculina de 

bàsquet (18h). Lluïsos i Vedruna 
s'enfrontaran per segona vegada 
aquest trimestre, després que el 
duel al 15è Torneig Vila de Gràcia 
acabés amb victòria dels blaus 
(67-49) a la fase de grups. Els de la 
plaça del Nord, vuitens, i els verd-
i-negres, quarts, arriben amb tra-
jectòries oposades a un partit que 
serveix per tancar el 2022.

Vedruna arriba al primer dels 
dos derbis graciencs de la lliga si-
tuat a la quarta posició del grup 
2, empatat amb l'Olesa i l'Artés a 
3 derrotes i 7 victòries, la darre-
ra contra l'IPSI (51-65), un rival 
directe i especial per a l'entre-
nador del conjunt verd, Leandro 
Nahmanovici, que el va dirigir en 
una altra etapa amb la consecu-
ció de l'ascens a Copa. Tot i enca-
denar el segon triomf consecutiu, 
Nahmanovici apela a evitar l'excés 
de confiança. "Quan jugues un der-
bi, no importa qui té més victòries 
i més derrotes", assegura. El tècnic 
del sènior A masculí des d'aquesta 
temporada afronta el primer en-
frontament amb Lluïsos a la lliga, 
després de caure al Vila de Gràcia. 
"En tinc moltes ganes, l'estem pre-
parant moltíssim”, comenta. 

De la seva banda, Lluïsos mirarà 
d'escalar posicions a la classifica-
ció per sortir de la vuitena posició 
i apropar-se al grup de la zona mit-
ja alta de la taula format per CN 
Sabadell, IPSI i Espanyol. L'equip 
que dirigeix aquesta temporada 
Xavier Muñoz va encaixar contra 
el segon classificat, l'Artés (51-67), 
la cinquena derrota i va trencar 
una ratxa de dos partits consecu-
tius guanyant. Els blaus porten a 
la lliga cinc victòries i volen sumar 
l'última de l’any contra Vedruna. 
"Un derbi és un derbi", assenyala 
Muñoz. "Té el punt de rivalitat afe-
git de guanyar els veïns", destaca el 
tècnic del sènior A, per qui seran 
claus "els detalls i la concentració".

Claret masculí-Collblanc i SaFa 
Claror femení-Draft Gramenet 
completen la jornada. Al grup 1 de 
la Copa masculina, el Claret bus-
carà diumenge 18 una victòria a 
la pista del Collblanc (17.45h), ter-
cer per la cua, per mantenir-se a 
les places capdavanteres. El Lloret 
va sorprendre a la darrera jorna-
da (55-59) els Llops, que són a la 
quarta posició empatats amb el 
Ciutat Vella a 7 triomfs i 4 partits 
perduts. A la Copa femenina, un 
SaFa Claror segon per la cua vol 
plantar cara diumenge 18 al Draft 
Gramenet, tercer (12.30h). Després 
d'encadenar victòries davant el 
Prat i el Joventut L'Hospitalet, les 
de Marc Vilar van caure contra el 
Tordera UniGirona (73-48).•

Breus

Segona trobada 
'Dones i escacs', 
dissabte amb Tres 
Peons i el Centre
Després de l’èxit de la 
primera trobada Dones 
i escacs del passat 22 
d’octubre, el Club
d’Escacs Tres Peons i El 
Centre n’organitzen una 
segona, que tindrà lloc el 
dissabte 17 de desembre 
a les 17,30 h a la cruïlla 
dels carrer Gran de Gràcia 
amb Ros de Olano, i que 
consistirà en un torneig 
femení informal de 
partides ràpides.

El luxe d'un matx entre veïns. 
Els tècnics de Vedruna i Lluïsos 
coincideixen en destacar un 
derbi d'aquest nivell. "Un èxit 
de l'esport gracienc, que dos 
equips puguin estar a la màxima 
categoria catalana competint des 
de fa molts anys i fent un bàsquet 
atractiu", afirma Nahmanovici. 
"Té molt mèrit a la Vila de Gràcia 
que dos equips puguin jugar 
un derbi", apunta Muñoz.

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 11
Sárdoma 0 - 4 Europa
Classificació
2. CE Europa .........26 punts.
Jornada 12
Europa - Bizkerre (17/12, 17.15h) 

Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 14
Europa 1 - 0 Vilassar
Classificació
1. CE Europa .........35 punts.
Jornada 10
Muntanyesa - Europa (18/12, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 10
Claret 55 - 59 Lloret 
Classificació
4. UE Claret .............. 6 G 4 P.
Jornada 11
Collblanc - Claret (18/12, 17.45h)
Grup 2
Jornada 10
Ipsi 51 - 65 Vedruna
Lluïsos 51 - 67 Artés
Classificació
4. Vedruna Gràcia ... 7 G 3 P.
8. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 5 P.
Jornada 11
Lluïsos - Vedruna (18/12, 18h)

Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 10
Tordera 73 - 48 SaFa Claror
Classificació
13. SaFa Claror .........2 G 7 P.
Jornada 11
SaFa Claror - Draft Gramenet 
(18/12, 12.30h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 9
Rubí 18 - 19 Catalunya
Classificació
9. CN Catalunya .... 9 punts.
Jornada 10
Catlunya - Canoe (17/12, 17.30h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 9
Catalunya 15 - 19 Mataró

Jornada 10
Terrassa 15 - 6 Catalunya
Classificació
6. CN Catalunya ........13 pts.
Jornada 11
Catalunya - Sant Andreu (19/01, 
20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 10
Gràcia 2 -2 Estel Vallseca
Classificació
13. Gràcia FS ......... 11 punts.
Jornada 11
Floresta - Gràcia (17/12, 18h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1B 
Jornada 9 
Claret 1 - 1 LaSalle Bonanova

Classificació
3. CH Claret ..........17 punts.
Jornada 10
Sabadell - Claret (21/12, 21.45h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Classificació
7. H Claret ...............5 punts.
Jornada 11
Claret - Sabadell (per determinar)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 8
Lluïsos - 4 Helios
Classificació
10. Daruma Lluïsos .... 4 pts.
Jornada 9
Fuenlabrada - Lluïsos (18/12, 11h)

Resultats

El derbi gracienc de la primera volta es disputarà al pavelló Comellas. Foto: À.G.P.

Dragons Gaming 
participa al 
tier 1 de LoL de 
la Gamergy 
El club d'esports 
electrònics de la Vila 
va fer història el cap de 
setmana del 9 i 10 de 
desembre al participar 
a la tier 1 de Gamergy. 
Degut a problemes 
organitzatius, el club 
finalment no organitzarà 
activitats per la Marató de 
TV3 de diumenge 18.

El Claret d'hoquei 
empata amb La 
Salle Bonanova i 
perd pistonada
En un partit que havia 
de ser gairebé un tràmit, 
el Claret no va poder 
passar de l'empat (1-1) 
amb La Salle Bonanova, 
últim classificat i que 
amb aquest empat va 
sumar el primer punt de 
la temporada. L'equip pot 
acabar l'any amb victòria 
si guanya el Sabadell 
dimecres 21 (21.45h).
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L'Europa es proclama 
campió d'hivern i 
amplia la distància 
amb els perseguidors
El femení rep el Bizkerre basc amb l'obligació d'aconseguir els 
tres punts si no vol allunyar-se del líder de Segona Divisió Pro

Biel Minguell López

T ot esforç mereix la seva 
recompensa, i l'espec-
tacular inci de tempo-
rada de l'equip d'Ignasi 
Senabre ha servit perquè 

els escapulats siguin líders en so-
litari i, després de les victòries per 
la mínima contra Hospitalet (0-1) 
i Vilassar (1-0), campions d'hiern.

Per acabar d'arrodonir aques-
ta primera volta, el diumen-
ge 18 a les 12h l'Europa visita la 
Montanyesa, segon classifica. El 
precedent és bo, ja que en el pri-
mer partit de "l'era Senabre", en 
ple més d'agost, l'Europa va gua-
nyar la Monta. Per intentar que la 
victòria torni a caure de la banda 
gracienca, Senabre tindrà les bai-
xes de Vilamitjana i Galeano.

Per la seva banda, el femení 
juga dissabte 17 a les 17:15h contra 
un Bizkerre, sisè classificat, que 

és l'equip que menys gols ha en-
caixat. Bacardit no podrà comp-
tar amb Carla, Peque i Núria.•

Kilian va ser l'autor de l'únic gol escapulat contra el Vilassar (1-0) Foto: CEEuropa

El Gràcia Futsal 
disputa un duel 
per sortir de la 
zona baixa
L'equip visita el Floresta en el 
millor moment de la temporada

À. G. P.

B. M. L.

Després d'un inici de temporada complicat, ha-
vent d'esperar fins la jornada 4 per sumar els 
primers tres punts, el Gràcia Futsal encara no 

ha trobat l'estabilitat i segueix a la part baixa de la 
classificació, només a un punt de les places de des-
cens. Però si en algun moment ha de trobar-la, ha de 
ser ara. L'equip encadena una victòria i un empat per 
primer cop aquest curs i dissabte 17 visita l'Olímpic 
Floresta, rival directe. En cas de guanyar el partit, el 
conjunt taronja se situaria amb 14, es reenganxaria 
al nombrós grup d'equips de mitja taula i deixaria un 
altre equip darrere.•
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Cartes al director

Lleis espanyoles injustes
El 6 de desembre, Dia de la Constitució 
Espanyola, s'ha fet una manifestació multi-
tudinària a Barcelona per rebutjar la futura 
reforma del codi penal. L'Estat espanyol té 
un delicte impropi a Europa, el delicte de 
sedició amb què es va condemnar els polí-
tics que van organitzar, el 2017, el referèn-
dum d'independència de Catalunya.

Aquest delicte, creat el 1822, condemna 
amb penes altíssimes les manifestacions 
multitudinàries que impedeixin el compli-
ment de lleis encara que no es faci servir 
cap tipus de violència. A Europa es conside-
raria una llei antidemocràtica perquè pot 
impedir el dret de manifestació. Per això, 
la justícia a Bèlgica, a Alemanya i a Itàlia, 
en no observar violència en els fets investi-
gats, van rebutjar el lliurament a Espanya 
del president català Carles Puigdemont per 
sedició. Per tot això i per petició del Consell 
d'Europa, Espanya es veia obligada a elimi-
nar aquest delicte, però el vol substituir per 
un nou delicte de “desordres agreujats” 
que pretén poder continuar condemnant 
qualsevol mena de gran manifestació no vi-
olenta que fes el moviment independentis-
ta català. [...]. El moviment independentis-
ta rebutja aquest canvi, perquè es deroga 
un delicte que tenia els dies comptats, però 
se substitueix per un altre que està pensat 
per impedir el projecte independentista 
català, sense importar-los vulnerar drets 
fonamentals. L'Espanya ultranacionalista 
pensa que tot s'hi val per mantenir la uni-
tat d'Espanya. Però la democràcia i el dret 
d'autodeterminació dels pobles són valors 
superiors que cal respectar.

Jordi Oriola Folch 

Fe d'errades 

Al text de portada de l'últim número sobre el 
pla de motos ens referíem a l'encreuament 
Gran de Gràcia amb Príncep d'Astúries quan 
en realitat volíem dir Gran de Gràcia amb 
Riera de Cassoles, d'acord amb el nomen-
clàtor modifi cat l'any 2019. A banda, el titu-
lar de la notícia d'Esports referent a la cam-
panya de Lluïsos #Gràciafacistella que va 
aparèixer al número passat no era correcte. 
La versió digital té esmenat l'error. 

Opinió

No hi ha cap rastre que l'exmíster del Barça i ja exseleccio-
nador, Luis Enrique, tingui ascendents o descendents que el 
vinculin a Gràcia, però en els darrers dies s'hi ha acostat molt: 
d'una banda, a l'hora de dedicar els benefi cis de la seva ex-

periència comunicativa per Twich a la Fundació Villavecchia, que ja fa 
dos anys que fa el seu Christmas Market a Casa Capell, i d'altra banda, a 
l'hora de punxar una de les bandes del moment, els Malmö 040, que amb 
la col·laboració que han fet amb Besmaya en el tema 'Matar la pena' han 
estat una de les músiques del Mundial. Els Malmö, que tancaran el 28 
d'abril gira estatal a Razzmatazz, tenen almenys un component graci-
enc, en Joan Isern, fi ll de l'expresident de l'Europa, Juanjo Isern.

El
depen-

dent

Editorial

Deconstruint Travessera 
de Gràcia

S 'agafi  per on s'agafi , la Travessera de Gràcia és una anomalia que ni 
el Pla General Metropolità de 1976 va aconseguir reinterpretar: una 
via principal històricament de traspàs entre tres districtes (Sarrià-

Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó) que s'inicia amb una amplada 
de cinc carrils es converteix en un insofrible coll d'ampolla d'un carril 
entre Via Augusta i Milà i Fontanals per reconduir-se en la trama eixam-
ple del Camp d'en Grassot i el Baix Guinardó en quatre carrils per aca-
bar topant contra els jardins de l'Hospital de Sant Pau. No s'entén de 
cap manera ni mai s'han acabat d'enretirar els edifi cis afectats.

Hi ha esbufecs aquests dies als consells de barri i audiències públi-
ques quan s'aborda el canvi de sentit de Travessera de Gràcia entre 
Bailèn i Torrent de l'Olla, previst per a dos mesos abans d'iniciar-se les 
obres de la nova Abaceria l'estiu de 2023, i els veïns es pregunten com 
accediran a un o altre carrer. Encara aquests veïns no han paït aques-
ta decisió lògica de l'Ajuntament, tenint en compte que els camions de 
l'Abaceria han d'entrar tant sí com no per Bailèn i no per Gran de Gràcia 
o Torrent de l'Olla, que ja n'hi apareix una altra: la superilla de Grassot 
preveu pacifi car Pare Claret i canviar Travessera de Gràcia també de 
sentit de circulació entre Lepant i Bailèn. Tot i que una decisió no vin-
cula a l'altra, els 24-30 mesos d'obres d'Abaceria i el possible inici de la 
superilla faria ben possible que Travessera canviés de sentit en un llarg 
tram central de recorregut. 

Però l'Ajuntament ja mira més enllà i, en aquest sentit, aquest se-
tembre ja ha encarregat la redacció d'un projecte de reurbanització de 
Travessera de Gràcia en clara clau de pacifi cació i transformació del 
vial en espai de trànsit eminentment local amb noves placetes en els 
entrants o reclaus dels edifi cis entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla. 
I encara més: Travessera de Gràcia també quedarà tallada quan es faci 
la cua de maniobres de la L8 entre Via Augusta i el carrer Gran. Aquella 
via utilitzada durant dècades com a trànsit de pas té els dies comptats.
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Amb la 
col·laboració:

Dignitat

El 13% dels treballadors 
estan sota el llindar de 
la pobresa, que afecta a 
col·lectius més amplis

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Ens diuen que el treball dignifi ca, però 
el sistema ens ven la moto i ens dei-
xa en caiguda lliure. Tant se val que 

haguem esmerçat temps en estudiar i 
preparar-nos per assolir aquestes expec-
tatives. Quan accedim al mercat de tre-
ball remunerat (moltes dones treballen 
tot el sant dia sense cobrar), que ens han 
dit que ens garantirà menjar i un sos-
tre, oh sorpresa! El 13% dels treballa-
dors estan sota el llindar de la pobresa 
i aquesta cada cop més afecta a col·lec-
tius més amplis. Omplir la cistella de la 

compra, fi ns i tot els productes de pri-
mera necessitat; pagar els subministra-
ments bàsics com l’electricitat o el gas; 
i ja no diem pagar l’habitatge, resulten 
per a moltes famílies una tasca faraònica. 
Les entitats del Tercer Sector es queixen 
que els programes institucionals tots són 
a curt termini. Els Bancs d’Aliments es-
tan desesperats perquè ara s’acaba l’ajut 
de la UE. Sembla que es substituirà per 
un altre que funcionarà amb targetes. 
S’ha d’implementar l’any vinent però la 
Generalitat no té calendari, ni pressu-
post, ni dades sobre l’abast de la presta-
ció. Coses com la renda bàsica universal 
i incondicional podria ser una bona solu-
ció, però desconfi em dels altres i la lenti-
tud i les ganes d’implementar-la són po-
ques. Totes les persones som dignes pel 
sol fet de ser-ho.•
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Opinió convidada
Abaceria Respira

El pla d'una nova Abaceria ja està obsolet

Mesos abans de començar les obres, el pla 
d'una nova Abaceria ja està obsolet.

Una vegada homes i cavalls porta-
ven mercaderies a l'Abaceria. Els temps 
han canviat. Utilitzar un dels pocs es-

pais oberts de la ciutat per a un supermercat gegant 
desafia la lògica. L'alcaldessa ens exhorta a donar-li 
suport per donar “un paper central a la natura en el 
futur model de ciutat... amb especial èmfasi en els 
barris i zones que més en manquen”. El seu pla de 
l'Abaceria fa el contrari.

El regidor Eloi Badia diu que s'havia fet "el mà-
xim” per atendre el crit de més verdor. No obstant 
això, dels 26 milions d'euros de pressupost, només el 
0,18% està compromès amb l'espai verd. Gràcia és el 
barri amb menys metres d'espais verds per persona 
a excepció de l'Eixample? Potser al Regidor, que viu a 
l'Eixample, li encanta el formigó.

L'Ajuntament i IMMB diuen que la seva Abacería 

té 1.500 m2 d'"espai verd". De debò? Mireu la pàgina 
394 del plànol que mostra vuit arbres i 100 m2 d'éssers 
vius plantats a terra. Dir que 100 és igual a 1.500 és 
una desinformació del tipus que esperem dels polítics 
orwellians, no d'aquells que diuen liderar "en comú".

Si el seu pla demostra el seu compromís amb l'aire 
fresc i enfrontar-se al canvi climàtic, també revela un 
cinisme profund en què l'opinió pública compta molt 
menys que els interessos d'un minorista multinacio-
nal, empreses constructores, arquitectes, buròcrates 
i tots els seus companys polítics.

Ens expliquen que el procés de presa de decisions 
al voltant d'Abaceria va ser plenament participatiu. 
Tanmateix, en la seva resposta a les al·legacions reco-
neixen que no ho va ser , l'Ajuntament va escriure "cal 
recordar que el projecte de reforma d'un mercat mu-
nicipal no forma part dels processos participatius". 
Per tant, no hi havia una participació real de la comu-
nitat. I la nova Abacería no és una renovació; és un 

edifici nou pel qual no haurien d'existir exempcions. 
La propaganda ens assegura “Decidim Barcelona”. 
Però on ha estat el "nosaltres" en aquest procés?

En dos mesos, Abacería Respira, associació graci-
enca contraria al pla actual, va recollir prop de 5.000 
signatures en una petició que exposa de manera clara 
i senzilla la seva visió:

“Jo vull una Abaceria que respiri.
Més verd, menys concret!
Botigues tradicionals, SÍ!

Mercadona, Lidl, Parking, NO!
Anys de construcció, NO!"

Aviat, n'hauran signat deu mil, entre ells multitud 
de pares desesperats per disposar de vegetació per 
als seus fills. Quants hauran aixecat la mà per apro-
var el pla de la ciutat? Poc més que uns quants inte-
ressos creats.

L'Abaceria aprovada per l'Ajuntament és un pro-
jecte de formigó al 99,99%, que durarà 100 anys, i que 
quedarà obsolet d'aquí a deu. Penseu-ho d'aques-
ta manera. Si t'agraden les superfícies dures i sense 
vida que envolten el Mercat de Sant Antoni i els seus 
interiors banals, t'encantarà la nova Abacería.

Necessitem una nova visió que potenciï els comer-
ciants tradicionals que són una part vital del teixit 
social de Gràcia i que sigui coherent amb el com-
promís amb l'espai obert i el verd. No és massa tard. 
Només hem de fer saber als nostres mestres electes 
que la seva visió no és la visió d'una majoria aclapa-
radora dels 125.000 habitants de Gràcia.•

ELS ACTES DEL

SESSIÓ DE CINEMA 
INFANTIL I FAMILIAR
Als Cinemes Verdi.
El dia 18 de 
desembre, matí.
www.independent.cat
 
Reserva lloc: activitats@independent.cat

Districte
de Gràcia
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Entitats

Divendres 16 de desembre
Presentació del llibre Perquè tot és de 
tothom. Gestió comunitària de la cul-
tura i economia solidària. Amb Santi 
Eizaguirre, Javier Rodrigo i Josep Ma 
Navarro. Organitza: Agita't Gràcia. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 17 de desembre
Vermuts amb tapa literària: Vull un gos-
set, amb Carme Prats. Reserves a obra-
dorhistories@gmail.com o al 93 162 04 67.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11.30h 

Teatre: Els Pastorets, de Folch i Torres. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h i 
diumenge a les 18h

Diumenge 18 de desembre
Concert de Nadal: Coral Baluern, Cor 
Encaix i Cor9. Acompanya l'orquestra 
Simfònics. Recaptació per la Marató.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 12h

Dilluns 19 de desembre
Xerrada: 'Acuerpar', les Lluites feminis-
tes llatinoamericanes des de la fotogra-
fia. Amb la fotògrafa Mahé Elipe. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 18.30h 

Cineforum Kinoki: El bazar de las sor-
preas, Ernst Lubitsch (EUA).
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 19.30h

Dimecres 21 de desembre
Taller de moviment amb el mèto-
de Feldenkrais, amb Luciana Llusa. 
Organitza: Agita't Gràcia i Grup 
Excursionista L'Albada. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 10h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 19 de desembre
Refugiats i Ucraïna. Conflicte i racisme 
des de l'ull del periodista freelance. Les 
obres exposades pertanyen a diversos 
fotoperiodistes freelance, com en David 
Melero, Marc Sanye, Alfons Cabrera i Pau 
de la Calle. Les fotografies escollides mos-
tren amb exactitud, i des d’una mirada 
sensible i crítica, els estralls de les guer-
res i pretenen posar rostre al que sovint 
es parla amb xifres. Per diversificar la 
mostra de la problemàtica dels refugiats 
i per donar peu a reflexionar sobre la di-
ferència de tractament entre el conflicte 
d’Ucraïna i d’altres succedanis, l’exposició 
comptarà també amb fotografies d’altres 
indrets, com Lesbos o Líbia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 30 de desembre
Exposició Plastívoros. El plàstic contami-
na i comporta riscos per a la salut en ca-
dascuna de les fases del seu cicle de vida, 
des de l'extracció de petroli i gas fins a la 
deixalla o tractament del plàstic com a 
residu. La mostra ens convida a reflexio-
nar sobre l'ús dels plàstics i els seus efectes 
en el medi ambient i els nostres cossos.
A càrrec de l’ONG Justícia Alimentària.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 31 de desembre
Exposició Canvi Climàtic: Com evitar un 
col·lapse global. Mostra itinerant que vol 
posar en valor la necessitat d’una política 
de prevenció per protegir el nostre plane-
ta emfatitzant en la importància de l’edu-
cació per alentir aquesta crisi ambiental.
Park Güell (Olot, 7)

Fins al 6 de gener
Joguets i escriptors, de Julià Guillamon. 
el visitant torna a ser petit, entre imatges 
en gran format d’una pilota, d’una nina o 
d’un joc d’arquitectura, fotografiats espec-
tacularment per Ramiro Elena. A l’expo-
sició del Museu del Joguet de Catalunya-
Figueres (del 27 d’octubre al 6 de gener de 
2023), a més de les joguets en gran format, 
hi ha una selecció de joguets de la col·lecció 
del museu. Tot, combinat amb textos lite-
raris i amb fotografies dels escriptors amb 
els seus joguets.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 17 de febrer
Exposició Dibuixar el temps, de Fina 
Padrós. Aquesta mostra aplega, junta-
ment amb l'exposició complementà-
ria Fina Padrós. Traces, organitzada a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona, bona part de l’obra realitza-
da per l’artista entre l’any 1999 i el 2009. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11, baixos)

Fins al 2 de febrer de 2023
Pessebre monumental tradicional i ex-
posició de diorames Art i ofici del pes-
sebrisme. El pessebre monumental està 
format per un conjunt d’escenes tradici-
onals envoltades de molsa i suro, amb ai-
gua corrent i figures artesanals de fang i 
roba de més de 30 cm. A més, l’exposició 
de diorames i Art i ofici del pessebrisme 
ha estat organitzada conjuntament amb 
els Pessebristes de Ciutat Vella. Es tracta 
d’una mostra detallada on es podran des-
cobrir els diferents tipus d’escenes tre-

ballats en el pessebre de diorama, i on es 
podran aprendre les tècniques i els pro-
cessos que se segueixen per realitzar-los.
Fundació Festa Major de Gràcia (Alzina, 
9) (consultar horaris)

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 16 de desembre
Presentació del llibre: Paraíso míni-
mo (NoTempoEdiciones), de Berna Píriz 
Macías. 
Can Carol (Cambrils, 24), a les 18.30h

Circuit Folc 2022: Urbàlia Rurana. 
Cançons de Nadal Valencianes. Repertori 
basat en les cançons recollides en el llibre 
disc 'Pastorets i pastoretes'.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Ven'nus + Henrio.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Micro obert. Circuit d'Stand Up Comedy. 
Comic@s de Barcelona.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.45h

Dissabte 17 de desembre
Teatre: Una rentadora de contes. 2-5 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11h, 12 i 17, i 
diumenge a les 11h i a les 12h

4a Mostr'Art. Fira d'art i artesania jove. 
Vint artistes joves mostraran les seves 
creacions en fotografia, dibuix, joieria o 
tèxtil. Música durant tota la jornada.
Espai Jove la Fontana, d'11 a 19h

2n Round Market. Roba de segona mà. 
Il·lustració, joieria o ceràmica.
Diluvi, 5, d'11 a 21h i dg d'11 a 14h

Tió Nadal. Benvinguda a les festes.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

SiaPoe. Micro obert. Convidats especials: 
Matías Escalera i Fernando Barbero.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Espectacle: 88 infinits. Arnau Vilardebò i 
Immersive Adventures presenten un es-
pectacle que combina realitats astronò-
miques amb mitologia grega. 
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h i dg 
a les 18.30h

Diumenge 18 de desembre
Titelles Vergés: Els Pastorets. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Concert: Rabadàb. Nadales per 
Jamaicanes.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12h

Teatre: El Conte de Nadal. + 5 anys.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h

Teatre: Curva España. De Xron Chévere.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h

Concert: Bluegrass jam.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19h

Presentació del llibre Recortes de 
un corazón herido por la esperanza i 
Preferimos el grito, de Matías Escalera 
Cordero.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dimarts 20 de desembre
Tarda de misteri: presentació de la no-
vel·la L'enigma de Craco, i taller famili-
ar d'enigmes. Proposta de Josep Maria 
Ibarra i l’editorial Aledis. 
La Perla 22 (Perla, 22), a les 18h 

Humor: El Soterrani.
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 20h

Dimarts Manouche: Quentin Flageul, 
Victor Paradis i Jacob Marce.
Soda Acúsctic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dimecres 21 de desembre
Petit CineClub: Dunia i Cinema Rex.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Taller: Cuina 1, menja'n 5. 
Can Carol (Cambrils, 26), a les 18h

La Taverna de Nadal amb Anaís Falcó, 
Xavi Rota i Carol Durán. 
El Bar del CAT (pl. Anna Frank), 20.30h

Dijous 22 de desembre
Dijous Zone. Taller de personalització de 
bosses de tela amb @borobilarenertzetik. 
Per a joves d'entre 15 i 21 anys. 
Espai Jove la Fontana, a les 18.30h 

Concert: El Sobrino del Diablo.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20.30h

Concert: Amaia Miranda.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Fira Solidària a la plaça Virreina
Les entitats de cooperació gracienques organitzen un any més la Fira 
Solidària a la plaça Virreina, una alternativa solidària a les compres de Nadal 
i Reis, amb l'oportunitat d'adquirir productres d'arreu del món, i alhora 
conèixer de prop la tasca i les persones que treballen en diferents projectes 
solidaris. A banda, hi hauran diferents activitats durant tot el cap de setmana 
(actuacions de música i ball, gastronomia, teatre, xerrades sobre temes 
d'actualitat vinculats a les entitats de Gràcia Solidària, entre d'altres).

Dissabte 17 de desembre i diumenge 18 de desembre 
a la plaça Virreina de les 11h a les 21 h

Recomanem

Cedida
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Urbàlia Rurana, 
Quicos i Sons 
Essencials, al cicle 
de Nadal del CAT

Els clàssics del Nadal 
d’enguany que proposa 
el CAT aposten per les 
cançons valencianes 
d’Urbàlia Rurana (16/12), 
Lo Misteri de Nadal de 
Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries (23/12) 
i el Nadal essencial de 
la Cobla Catalana Sons 
Essencials (29/12). El grup 
valencià oferirà aquest 
divendres un concert 
basat en els cançons 
recollides en el llibre disc 
'Pastorets i pastoretes' de 
l'editoral Bromera.

Buenafuente 
s'estrena a Art 
Enllà amb 'Punts 
suspensius'
El popular humorista 
Andreu Buenafuente porta 
a Gràcia la seva primera 
exposició de pintura en 
solitari que va presentar a 
Palafrugell a l'estiu: 'Punts 
suspensius', fins al 5 de 
gener a Art Enllà (Sant 
Pere Martir, 15).

Arrenca a Gràcia la 
campanya per l'impuls i 
el reconeixement arreu 
de la rumba catalana
Una plataforma, amb Sicus Carbonell i Rosa Pubill al capdavant, 
treballa amb diverses entitats per portar la proposta a la Unesco

Silvia Manzanera 

L a primera presentació en 
societat de la Plataforma 
Rumba Catalana no es podia 
fer enlloc més que a Gràcia, 
concretament al Centre 

Artesà Tradicionàrius, i amb la pre-
sència i el suport de diferents acti-
vistes i representants de la cultura 
popular. Aquest dimarts arrancava 
la campanya per aconseguir que la 
Unesco reconegui la rumba catala-
na com a patrimoni cultural imma-
terial de la humanitat. 

Des del bressol d’aquest gènere 
musical i amb una companya po-
derosa al costat, Rosa Pubill, filla 
de l’indiscutible rei de la rumba, 
el portaveu de la iniciativa, Sicus 
Carbonell, va defensar la rumba 
com un patrimoni de tots, de gita-
nos i de no gitanos. “Volem que si-
gui reconeguda perquè d’aquesta 
manera serà un reconeixement a la 
gent que la va crear, i alhora perquè 
hi hagin eines per a les noves gene-

racions, que són el futur i necessi-
ten espais per guanyar-se la vida i 
perquè la rumba no es perdi mai”, 
va explicar Carbonell. En aquest 
sentit, el músic va recordar que, 
malgrat la importància i la trajec-
tòria històrica de la rumba,això no 
es trasllada a la contractació musi-
cal o a la presència de ‘rumberos’ 
en festival,festes majors o mitjans 
de comunicació. “A la Mercè passa-

Sicus Carbonell, Rosa Pubill, Ricard Valentí i Carol Duran, dimarts al CAT. Foto: SM

Cedida

da, de les 100 actuacions musicals, 
només una era de rumba catalana, 
Peret Reyes”, va seguir Carbonell, 
“no podem exportar la nostra mú-
sica al món si no hi ha més presèn-
cia aquí”. 

La campanya també proposa 
que es declari el 24 de juliol com a 
Dia Nacional de la Rumba Catalana, 
perquè sigui un dia festiu que in-
clogui diferents activitats forma-

tives i lúdiques entorn la música i 
la cultura gitanes. Arribar a les es-
coles perquè els infants aprenguin 
rumba i puguin conèixer la història 
dels pioners, aconseguir programa-
ció estable a les Cases de la Música, 
crear un Museu Casa de la rumba 
catalana o fer un pla integral per 
comptar amb el suport de les ad-
ministracions públiques són alguns 
dels objectius amb què treballa la 
plataforma. El reconeixement de la 
Unesco és l’impuls que necessiten 
per assolir-los. “Volem normalit-
zació, no res excepcional, i lluitem 
perquè hi hagi igualtat i les matei-
xes oportunitats”, va cloure Sicus 
Carbonell abans de fer una demos-
tració pràctica dels diferents estils 
de tocar rumba catalana. 

En el plànol local, la iniciativa 
compta amb el suport de l’Associ-
ació Joves Gitanos de Gràcia i del 
CAT, dues entitats que sempre in-
clouen la rumba en els seus car-
tells de Festa Major a Plaça de Poble 
Gitano i al festival Tradicionàrius 
respectivament.•

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

1. Sèrie de 10 episodis, inicialment pensada per a 
televisió, que es basa en els 10 manaments, i que 
va guanyar una Palma d’Or a Cannes.

2. Actor austríac que apareix a El médico de 
Budapest, i que va compartir cartell amb Meryl 
Streep a Memorias de África

3. Controvertit director franco-polonès el primer 
llargmetratge del qual (El cuchillo en el agua) 
fou seleccionat per competir per l’Oscar a 
millor pel·lícula estrangera

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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Nil Perujo, una nova manera 
de mostrar la pintura

Ramon Casalé Soler 

L ’any 2015 Nil Perujo (Anglès. Girona, 1992) va gua-
nyar el Primer Premi del XV Concurs de Pintura al 
Passeig de Sant Joan amb l’obra Perdona’ls que no 

saben el que fan, on representava a un home d’avança-
da edat nu de mig cos en amunt que està mirant cap a 
dalt, com si estigués abstret i enlluernat pel que veu. 
Parlant amb l’artista em va explicar que aquest per-
sonatge era el seu pare. Sis anys després l’artista gi-
roní obté el Primer Premi del II Certamen de Pintura 
del Rotary Club Barcelona Pedralbes amb la peça 
Velázquez’Innocence. Es tracta d’una reinterpretació de 
la infanta Margarita del famós quadre de Las Meninas
de Velázquez. La principal diferència l’observem en els 
cabells rosos de la jove que estan treballats amb pa d’or 
-que són làmines molt primes d’or que s’obtenen batent 
el metall a cops de martell i que s’emprava habitual-
ment per decorar superfícies llises-. 

La vida d’aquesta infanta va ser molt trista, ja que 
de ben petita la van prometre amb el seu oncle, l’em-
perador Leopold I d’Àustria. Als 15 anys va tenir el seu 
primer fi ll i sis anys després va morir per les seqüeles 
que li va produir el quart part. La tristor i preocupació 
que niava en la noia la sap transmetre perfectament 
el pintor barroc, ja que com a pintor de càmera del rei 
Felip IV sabia perfectament el futur que li esdevindria. 
En canvi Nil Perujo endolceix la imatge, sense oblidar 
la realitat de la seva situació. En total es van presen-
tar al concurs 200 obres, de les quals cinc van que-
dar fi nalistes. El premi té una dotació de 1000 € i la 
peça guanyadora passarà a formar part de la Fundació 
Hospital Vall d’Hebron (Investigació i Estudi del 
Càncer), contribuint al projecte Art Solidari.

Nil Perujo és llicenciat en Belles Arts i Màster en 
Didàctica de l’Art. Combina la faceta de pintor amb 
la de docent. Durant la seva curta trajectòria plàs-
tica ha obtingut altres premis, entre ells la Medalla 
d’Or de l’Exposición Nacional de la Real Academia de 
San Quirce de Segovia. La seva obra s’ha exposat en 
diferents localitats espanyoles i també a l’estranger: 
França, Rússia i Estats Units. Cal destacar la mostra 
que va dur a terme al Museu Europeu d’Art Modern 
(MEAM) de Barcelona. També ha realitzat murals a 
diverses localitats catalanes, entre elles a Les Planes 
d’Hostoles on hi ha el mural Perdut en el record. Aquesta 
obra fa referencia a la memòria, representant a un 
home del poble que va morir als 100 anys. Un altre està 
situat a Anglès en homenatge a la pintora surrealista 
Remedios Varó nascuda a dita localitat.

El seu treball es mou dins del terreny fi guratiu que, 
des d’una vessant entre hiperrealista i realista, analit-
za i refl exiona sobre diversos aspectes i situacions que 
s’han produït a la història de l’art creant un discurs 
propi, però sense obviar els motius que han originat 
aquestes obres realitzades pels grans mestres de la pin-
tura europea. "La meva pintura prové de vivències ne-
gatives, que expresso a través dels pinzells. Sempre hi 
ha un missatge. Si no tinc el missatge no pinto”.•

crítica 
d'art

El Cercle celebra un nou 
‘L'Estel de Natzaret’ amb 
l'objectiu de renovar-se 
pel centenari el 2023 
Una vuitantena de persones preparen des de fa gairebé tres mesos 
una de les peces clàssiques de la programació nadalenca del districte

S.M.

Van de camí als 100 anys, 
una efemèride que volen 
celebrar com cal l’any 
vinent però que ja han 
començat a tenir ben pre-

sent. Una tradició és una tradició 
tot i que es pot revisar i adaptar 
als nous temps i mirades, sobre-
tot a la dels infants. Això és el que 
pensen des de la comissió de tea-
tre del Cercle de Gràcia, l’entitat 
que va estrenar l’any 1903 L’Estel 
de Natzaret, una obra dels socis 
Ramon Pàmies, encarregat del 
text, i de mossèn Miquel Ferrer, 
responsable de la música. Des de 
llavors l’han representat ininter-
rompudament, exceptuant els 
anys de la guerra civil; el 31 de de-
sembre de 1939 van rebre el per-
mís per poder tornar a represen-
tar l’obra en català.

En els darrers anys, només les 
obres de remodelació de l’edifi-
ci el 2015 i 2016, i la pandèmia de 
la covid el 2020 han aturat aquest 
clàssic. De fet, el Nadal passat, tot 
i les difi cultats del moment i la si-
tuació crítica sanitària, l’entitat va 
aplicar totes les mesures de segu-
retat per poder representar una 
peça per la qual dediquen moltes 
hores durant el mesos d’octubre, 
novembre i desembre. Enguany, hi 
participen 79 persones: 32 actors i 
actrius amb personatge, 27 perso-
nes de cor -infants, joves i adults-, 
13 persones a l’equip tècnic i 7 per-
sones a l’equip de direcció.

I de què tracta L’Estel de 
Natzaret? A partir de la tradició 
cristiana del naixement de Jesús, 
l’obra ens parla del Bé i el Mal 
encarnats en els personatges de 

Sant Miquel i Satanàs, els quals 
discuteixen sobre qui té més in-
fluència sobre el comportament 
de les persones. Enmig d’aques-
ta trama es mostren el casament 
de Josep i Maria, l’Anunciació de 
l’àngel Gabriel, el pare i el germà 
de Naïm que expliquen que estan 
molt preocupats per ell, el pene-
diment de Naïm, el naixement de 

Jesús i el triomf defi nitiu del Bé. 
I tot plegat, amenitzat amb can-
çons i balls dels adults i la maina-
da. “És una peça que en principi 
té poc marge pels canvis però sí 
que volem renovar-la per guanyar 
més públic infantil”, explica Mercè 
Sesé, membre de la secció de tea-
tre del Cercle. I quina millor ocasió 
per això que el centenari.•

Un dels darrers assajos a l'escenari del Cercle. Foto: Cedida

Dues entitats, dos estils diferents de 
Pastorets. Juntament amb el Centre, 
són les úniques entitats de Gràcia 
que fan Els Pastorets, i cadascuna 
amb una proposta diferent. En el cas 
del Centre, la versió que segueixen 
és la de Josep M. Folch i Torres; en 
fan 11 representacions. El Cercle, per 
la seva part, en farà quatre: dissabte 
18 i diumenge 19 de desembre. I al 
gener, el 7 i el 8. Totes a les 18h.
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La torratxa

Aixecar el dit
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

És estrany. No havia passat fi ns ara. 
Se sospitava que podia arribar a 
passar algun dia no gaire llunyà. 

Com a tantes altres bandes. Com cada 
dia en tantes renúncies silencioses. 
Discretes. Educades. Amb l’afany aquell 
de no incomodar. Amb aquella cosa tan 
catalana de no fem soroll. No fem que 
ningú estigui a disgust. I que no se’ns 
pugui acusar de res. Tot net. Tot polit. 
Tot a lloc. És igual, qui dia passa any em-
peny. No calen merders. Tampoc n’hi ha 
per tant. Aquí, no cal! Deixem-ho estar... 
Ja ho parlarem després, si de cas. No si-
guem maleducats. No imposem res. 

La reunió de famílies de l’escola ha 
començat amb tota normalitat. Els do-
cents l’han preparat però és un tràmit. 
És la d’inici de curs. Mai hi ha gaire so-
bresalts. El mestre de quart B comença 
a explicar la lletania de sempre: la pun-
tualitat a les entrades, les motxilles, els 
hàbi... Perdón, diu una mare. Para que 
todo el mundo lo entienda puedes ha-
blar en castellano, diu la mare. Es fa el 
silenci. Algú carraspeja. El vent d’un dia 
de tardor fa aixecar els fulls que pengen 
al suro. Hi ha gent que creua mirades. 
Qui és la... No és la... Fa tres cursos que 
és a l’escola. Por respeto, diu al seu cos-
tat una eminent lletrada del Tribunal 
Constitucional. Ara sí que l’hem feta 
grossa. Esto es una escuela pública, re-
mata. Torna el ventet, la carraspera, les 
mirades a terra. Al cap d’allò que sem-
bla ben bé una hora i mitja però és en 
realitat cinc escuets segons de rellotge, 
el mestre de quart B arrenca. Pues bu-
eno, lo haremos en castellano si no... I 
tornen a passar els segons com dies sen-
cers i un pare, en un racó, empassa sa-
liva. Concentra tota la força i la irriga-
ció sanguínia al dit índex de la mà dreta 
i aconsegueix màgicament aixecar-lo. 
Disculpeu, però, efectivament això és 
l’escola pública i la llengua de l’escola pú-
blica és la catalana. Que verguenza. Es 
que si no, quan podem parlar amb la nos-
tra llengua, diu un altre. Me ofrezco a tra-
ducirla si no lo entiendes diu el primer, i 
també una altra mare. No, si entenderlo, 
yo lo entiendo todo. Doncs d’acord. Que 
vagi bé, i fi ns a la propera.•

F a sis anys que l’associació Joves Gitanos de Gràcia i 
la Unió de Botiguers de Travessera de Gràcia Casc 
Antic van sumar forces per posar en marxa una 
campanya de recollida d’aliments per a les famílies 
més vulnerables de Gràcia, una proposta en xarxa 

que s’ha anat consolidant any rere any i a la qual s’han anat 
adherint comerços, entitats i personalitats del món de l’es-
port. Sens dubte, aquest darrer fet ha estat un dels punts 
forts de la iniciativa, donant un impuls defi nitiu a la cam-
panya per aconseguir el seu objectiu: que els nostres veïns 
més necessitats tinguin un Nadal digne. Així, a poc a poc, el 
que va començar amb una idea il·lusionant sense saber la 
repercussió que acabaria tenint, ha anat creixent gràcies en 
part a la feina i el suport de moltes persones que ho fan de 
forma desinteressada.

Aquest any la campanya va començar aquest dilluns dia 
12 i estarà activa fi ns al 23 de desembre, dia en què es re-
parteixen els aliments. Durant tot aquest temps, diferents 
comerços de l’associació de botiguers de Travessera Casc 
Antic disposen d’un contenidor que ha facilitat l’Ajunta-
ment per tal de dipositar els aliments (arròs, sucre, oli i al-
tres productes de primera necessitat). Enguany, s’han pri-
oritzat les botigues d'alimentació –que són les que tenen 
les caixes, a banda de la botiga El Caimán de Travessera 
perquè la Unió de Botiguers fa una aportació pròpia- ja que 

hem vist que és més fàcil i còmode per a la gent, i fi ns i tot 
incentiva la col·laboració. A més dels comerços associats, 
l’any passat s’hi van sumar Market Casa Itàlia (que a ban-
da fa una aportació pròpia a la campanya) o la xarcuteria 
Anna. Aquest any repeteixen. 

Un altre dels protagonistes indiscutibles d’aquesta his-
tòria és, sens dubte, la Fundació Edmilson, liderada per l’ex 
jugador del Barça. El paper que ha jugat des de fa cinc anys, 
demostrant el seu suport incondicional, fi ns i tot durant els 
anys de la pandèmia, ha estat clau per assegurar i consoli-
dar el projecte; no han faltat a cap cita i les seves aportaci-
ons pel que fa a quantitat d’aliments són més que remar-
cables. A les darreres campanyes l’Edmilson no ha pogut 
visitar-nos personalment, però es manté en contacte i sem-
pre està disposat a donar un cop de mà. La seva fundació 
dedicada bàsicament a la infància, que treballa sobretot a 
Brasil, ha ampliat aquest any els projectes i dedica una part 
dels recursos a l’escolarització de gent gran. 

En aquests dies de trobades familiars i celebracions, tot-
hom ha de tenir un plat digne a taula. A Gràcia hi ha moltes 
persones disposades a fer que això sigui una realitat. I per 
això cal agrair totes les col·laboracions que fan possible que 
moltes famílies del barri gaudeixin d’aquestes festes, com 
ara el Rebost Solidari i Nutrició Sense Fronteres. Seguim 
construint, entre tots plegats, un barri millor.•

Sis anys de treball en 
xarxa i solidaritat 

Diversos comerços de Travessera de Gràcia recullen i també aporten aliments per a les famílies més necessitades del districte. Foto: Cedida

Ricard Valentí Plaça Raspall
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