
Plataforma 
Salvem el Texas: 
"L'administració ha 
d'apostar per aquest 
model de cinema"
El col·lectiu veïnal suma 10.000 
fi rmes i insta l'Ajuntament a ser 
"agent actiu" per salvar la sala P14

Les eleccions a 
l'Europa: un duel 
entre Martínez i 
Prats, amb Maddock 
fent ja un pas enrere 
 
Ràdio Gràcia recupera les 
retransmissions dels partits del 
primer equip, aturades el 2003 P6

El nou pla de 
mobilitat del Park 
Güell enllesteix la 
reforma viària
La delimitació més àmplia de 
la zona pacifi cada, amb pilones, 
només pendent de fer arribar la 
targeta de pas a tots els veïns P4

Brot de Covid a l'Esperança a 
la Unitat de Geriatria d'Aguts
La direcció evita la reobertura de les plantes d'emergència 
de l'hospital, utilitzades entre març i maig, malgrat 
la desena de casos registrats els últims dies

Albert Balanzà

La segona onada de la Covid ja és aquí. Fins i tot a 
Gràcia, que sempre ha presentat registres baixos. 
Així ho donen per fet els sindicats dels professio-
nals sanitaris del CatSalut, un cop s'ha confi rmat 
que des del passat divendres hi ha un brot a l'Hos-

pital de l'Esperança, concretament a la Unitat de Geriatria 
d'Aguts, amb una desena de casos, que afecta tant a paci-
ents com a treballadors d'aquesta àrea. Els treballadors 
han pogut marxar a casa i els qui han resultat negatius en 
la prova PCR han tornat; els pacients positius segueixen 
a la unitat, compartint planta -almenys separats- amb els 
que no presenten cap símptoma.

L'Hospital de l'Esperança, que el passat 9 de març va ser 
el primer centre a activar plantes en règim d'emergència 
per fer front a la primera onada de la pandèmia, ha detectat 
aquest brot en aquest servei de la segona planta del centre, 
la Unitat de Geriatria d'Aguts, que és un servei dependent 
d'urgències on arriben pacients amb un perfi l de gent gran, 
habitualment desorientats i que requereixen una atenció 
especial i focalitzada. El brot, segons fonts sindicals, s'ha 

originat amb tota probabilitat pel permís d'entrada enca-
ra absolutament lliure de familiars en el règim de visites 
habitual de l'hospital, malgrat que fa setmanes que els tre-
balladors demanaven una restricció per evitar un possible 
rebrot, fi ns que aquest s'ha produït.

La manca de material torna també a ser una altra de les 
causes que els professionals sanitaris denuncien a l'hora 
d'argumentar el nou brot, tenint en compte que només hi 
ha un repartiment de subministrament setmanal i no diari i 
les infermeres han d'atendre pacients de tota la planta afec-
tada. El CatSalut, sigui com sigui, evita encara la reobertura 
de les plantes d'emergència que es van utilitzar entre març i 
maig, malgrat els nous casos registrats i el fet que convisquin 
en una mateixa unitat positius i negatius. Els 120 llits de les 
plantes quarta, cinquena i sisena segueixen tancats. Pàgina 3

Els sindicats assenyalen el permís 
d'entrada a familiars i la manca de 
material de protecció com a causes

L'entrada de l'Hospital de l'Esperança, aquest dijous Foto: À.G.P.
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2 Política
El Pla d'Actuació reobre 
el debat als partits amb 
la missió d'actualitzar 
la proposta inicial
El primer esborrany encara preveia l'escola bressol de 
casetes d'Encarnació i la gestió directa del pavelló Comellas

Albert Balanzà

El primer i únic document del 
Pla d'Actuació del Districte 
del mandat 2019-2023 data 
del passat mes de desem-
bre i conté propostes que 

ja han agafat un altre camí, com 
l'escola bressol de les casetes d'En-
carnació i la gestió directa del pa-
velló Comellas, o que estan absolu-
tament encallades, com la reforma 
de l'antic Consolat de Dinamarca a 
Vallcarca. Hi ha perles que cal sa-
ber si es mantindran com el pla de 
refugis, la reforma de Pi i Margall, 
l'illa Quiró o l'espai jove de Grassot.

Malgrat aquesta paràlisi evi-
dent dels últims mesos, sota l'ar-
gument de la reprogramació de 
prioritats a causa de la crisi sa-
nitària, la promesa en el ple de la 
setmana passada del regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, de portar un 
nou document que contingui les 
noves línies mestres en el prò-
xim ple de desembre ha fet que els 
partits comencin a refer la seva 
llista de demandes en previsió de 
la negociació imminent.

El grup municipal d'ERC, un 
dels que compta a tenir un trac-
te preferent en la taula de nego-
ciacions, s'ha reunit aquesta set-
mana per analitzar els principals 
punts de la seva proposta. Junts 
x Cat, per la seva banda, admet 
que no hi ha hagut cap moviment 
des del març passat i que interna-

del Pla d'Actuació que el Districte 
ja tenia a punt aquest octubre per 
ensenyar als grups. "L'haurem de 
modifi car segons l'escenari pressu-
postari que es confi rmi", han apun-
tat fonts municipals. 

La previsió oficial, segons 
aquestes mateixes fonts, és con-
vocar una nova ronda de consulta 
amb els grups aquest mes de no-
vembre i a partir d'aquests con-
tactes presentar les línies mestres 
del nou full de ruta del mandat en 
el ple que està programat per al 2 
de desembre. •

Les cadires de la sala d'actes del Districte, en temps de crisi sanitària. Foto: A.B.

Breus

Ca l'Espina afronta 
el desallotjament 
d'un pis després de 
perdre els baixos

Ca l'Espina, l'immoble 
okupat del carrer Astúries 
12 des del passat Nadal, 
s'enfronta a una sentència 
penal de desallotjament 
del segon pis, després 
del desallotjament dels 
baixos de la fi nca, que 
es va fer el passat juliol. 
Fonts de l'assemblea 
també apunten que hi ha 
una demanda civil per 
al desallotjament de tot 
l'edifi ci. 

L'Ateneu 
Llibertari engega 
un cicle de cine 
llatinoamericà
El col·lectiu Agita't Gràcia 
engega diumenge un cicle 
de cinema llatinoamericà 
amb seu a l'Ateneu 
Llibertari, on fi ns al 
desembre s'hi podran 
veure Pacto de fuga (25 
d'octubre), María llena eres 
de gràcia (22 de novembre) 
i El secreto de sus ojos (20 de 
desembre), a les 19 hores. 
La programació coincideix 
amb nous actes del 
col·lectiu, en aquest cas al 
Banc Expropiat del carrer 
Quevedo: aquest divendres 
23 un homenatge a Doris 
Ensinger, amb veus com 
les de David Castillo o Oriol 
Díez, i el dia 29 un debat 
sobre l'inici de curs amb 
portaveus de CGT i AFFAC.

À.G.P.

ment tampoc han tractat els con-
tinguts que consideraran com a 
puntals per avalar el full de ruta 
local. Altres grups com Ciutadans 
no es donen per al·ludits en el de-
bat perquè ja donen per fet que el 
govern de BComú-PSC ni els tru-
caran per debatre'l.

Però alguna cosa es mou al 
Districte, malgrat les arrencades i 
aturades que han fet gruar l'admi-
nistració municipal a l'espera de la 
confi rmació de la possibilitat d'uti-
litzar l'eina de fl exibilització de des-
pesa que permetrà fi nalment l'Es-

tat, i la lentitud en la ratificació 
d'aquest moviment supramuni-
cipal ha obligat a aturar la versió 
2.0 del nou document de proposta 

El Districte espera 
que es confi rmi 
l'escenari 
pressupostari per 
convocar els grups
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Reportatge
L’Hospital Pilar, un centre d’excel·lència 
dirigit a cuidar la salut de les famílies

través de programes com 
“Sempre amb el meu fi ll@” 
que promou que el nounat 
no se separi en cap moment 
dels seus pares des del naixe-
ment fi ns a l’alta, situats en el 
marc de procés d’humanitza-
ció dels hospitals i de millora 
d’experiència del pacient pel 
qual aposta el grup hospita-
lari Quirónsalud.

Des del naixement a 
l’adolescència
L’Hospital El Pilar compta 
amb un equip multidiscipli-
nari format per ginecòlegs, 
obstetres, neonatòlogues, 
pediatres, especialistes i per-
sonal d’infermeria especia-
litzat per a resoldre qualse-
vol qüestió referent a la salut 
de les noves mamàs i els 
seus bebès. Una atenció que 
s’allarga en el temps gràcies 
a l’ampliació dels seus serveis 
d’atenció a les famílies amb 
el nou centre de consultes 
externes de pediatria situat al 
carrer Alfons XII, a escassos 
metres de l’hospital. El servei 
disposa d’un equip d’especia-
listes que ofereixen una aten-
ció integral a la salut dels més 
petits des del naixement fi ns 
a l’adolescència, en qualse-
vol especialitat pediàtrica: 
Cardiologia, Gastroenterolo-
gia, Traumatologia, Al·lèrgies 
i Pneumologia, Odontopedia-
tria, Psicologia...

Situat en ple carrer Bal-
mes, l’edifi ci de l’Hos-
pital El Pilar és una
silueta totalment reco-

neixible com un dels centres
mèdics més emblemàtics de
la sanitat privada de Barce-
lona. El centre compta amb
una àmplia experiència en
l’àrea maternoinfantil i en el
seu continu procés de reno-
vació ha ampliat els seus ser-
veis d’atenció a les famílies
amb la recent inauguració
d’una nova àrea d’hospitalit-
zació maternoinfantil que se
suma al nou centre de consul-
tes externes de Pediatria i el
ja consolidat Servei d’Urgèn-
cies pediàtriques obert cada
dia de l’any, les 24 hores.

Un hospital per 
a les famílies
La nova àrea maternoinfantil
compta amb 22 noves habita-
cions individuals i una suite 
dissenyades i equipades per
a fer més confortable l’es-
tada de pacients i familiars,
així com facilitar la labor
diària dels professionals. Al
costat de la nova àrea d’hos-
pitalització, s’ha instal·lat la
unitat de nounats amb cinc
bressols per a atendre els
bebès prematurs. Els nous
espais estan pensats per-
què les famílies se sentin
còmodes a l’hora d’establir
el vincle amb els seus fi lls a

En la seva aposta per conver-
tir-se en un hospital per a les 
famílies, pròxim i de confi -
ança, des de fa tres anys el 
centre compta amb un ser-
vei d’urgències pediàtriques 
obert cada dia de l’any.

Un centre en constant 
creixement
L’Hospital El Pilar és un cen-
tre d’excel·lència, orientat 
al pacient, amb gran pro-
jecció en la seva comunitat 
i format per un conjunt de 
professionals comprome-
sos amb aquests principis. 
Els valors que conformen el 
seu senyal d’identitat són la
qualitat, l’atenció individu-
alitzada i l’excel·lència sani-
tària. Tot això unit a l’alta 
qualificació del seu equip 
facultatiu, que compta amb 
moderns mitjans tècnics al 
servei del pacient. La situ-
ació del centre en el centre 
de Barcelona, ben comunicat 
per transport públic, conver-
teix a l’hospital en un centre 
sanitari de fàcil accés.

Hospital El Pilar
Grup Quirónsalud

C/ Balmes 271
08006 Barcelona

93 236 05 00
www.quironsalud.es/pilar

Gràcies al suport de:
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L'Esperança torna a la 
situació crítica amb un 
brot de Covid a la Unitat 
de Geriatria d'Aguts
Una desena de positius es mantenen en la mateixa àrea i el 
centre evita obrir les tres plantes que es van activar al març

Albert Balanzà

L'Hospital de l'Esperança va 
donar l'alta el passat 28 de 
maig a l'últim positiu ofi ci-
al de coronavirus, després 
de dos mesos i mig en què 

la primera onada de la crisi sanità-
ria va activar per primera vegada 
el centre com a referent inicial per 
a casos d'emergència; una decisió 
adoptada per l'Ajuntament l'any 
2017. El pic van ser 99 positius in-
gressats en quatre plantes.

La situació era tranquil·la la 
setmana passada. "No hi ha pro-
blemes", deien dimecres 14 fonts 
dels treballadors. Divendres tot 
va fer un gir: "brot gros", adver-
tien les mateixes fonts. La Unitat 
de Geriatria d'Aguts, vinculada a 
urgències i que rep casos de gent 
gran, habitualment amb proble-
mes de desorientació, va registrar 
un brot de Covid que encara ara 
afecta una desena de persones, en-
tre pacients i treballadors. 

La reacció de l'hospital, ja comu-
nicada al CatSalut, ha estat mante-
nir els pacients dins de la mateixa 
unitat i almenys separats els uns 
dels altres, encara que en la matei-
xa planta, la segona. Els treballa-
dors amb símptomes van marxar 
a casa i els que han donat negatiu 
en la prova PCR han tornat.

La direcció de Parc Salut Mar, 
responsable de l'Esperança, de 
moment no ha pres cap altra me-
sura com tornar a reobrir les tres 
plantes disponibles (la quarta, la 
cinquena i la sisena) per concen-
trar de manera aïllada els positius 
de Covid i que tenen una capacitat 
de 120 llits totals.

El secretari general de CC.OO. a 
Parc Salut Mar, José Sancho Lara, 
afirma que a l'Esperança "ja es 
pot parlar de segona onada" des-
prés que en les últimes setmanes 
no s'hagi escoltat la veu dels tre-
balladors que demanaven restrin-
gir l'accés a familiars. "S'abracen 
amb els pacients quan no saben si 
poden ser asimptomàtics", apunta. 
Sancho Lara també indica que tor-
na a faltar material de protecció i 
que el cas ha esclatat en una zona 
de pacients que necessiten un con-
trol estricte. "Cal un EPP2 per torn 
i l'empresa en subministra un per 
setmana", conclou.•

Les obres de l'hospital satèl·lit del Pere Virgili, en marxa Foto: À.G.P. 

Breus

Arrenca el debat 
pels canvis de 
planifi cació sobre 
el patrimoni
Després que el passat 
desembre quedés 
aprovada inicialment la 
revisió del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històric 
(PEPPAH), dilluns 
arrenca la part del pla que 
contempla la fórmula de la 
modifi cació del Pla General 
que permetrà conservar
i mantenir el teixit 
històric per revitalitzar-
lo, ordenant els usos i les 
activitats actuals. Mentre 
s’elabora aquest document 
es manté la suspensió de 
llicències en el conjunt de 
la Vila i la part sud dels 
barris del nord. La primera 
sessió de debat serà dilluns 
26 a les 18h a través de 
decidim.barcelona.

La Creueta acull 
l'acte central de la 
Castanyada, amb 
Sabor de Gràcia
La castanyada 2020 a 
Gràcia tindrà com a 
escenari principal el Parc 
de la Creueta del Coll 
amb una programació 
de tot el dissabte que a 
hores d'ara es manté i 
que s'estructura amb 
activitats com circ, 
un bingo musical, una 
tabalada i concerts de 
Sabor de Gràcia i el rap 
de Las bajas pasiones. 
Com cada any, també 
obriran les dues parades 
de castanyes a Bailèn 207 i 
Riera de Cassoles 66. 

A. B.

El nou pla de mobilitat del Park 
Güell, l'enèsim intent de pa-
cifi car els entorns de l'entra-

da principal del recinte pel carrer 
Olot amb un accés més tranquil 
per a veïns, comerços i escoles, ja 
ha quedat enllestit amb la nova de-
limitació amb pilones d'entrada al 
carrer Marianao i de sortida al car-
rer Larrard, ambdues des del car-

El nou pla de mobilitat del 
Park Güell, obra enllestida 
La delimitació més àmplia de la zona pacifi cada, amb pilones, 
només pendent de fer arribar la targeta de pas a tots els veïns

data d'inauguració, però mentres-
tant les caixes de funcionament 
del sistema d'accés estan enceses 
i els semàfors, encara pampallu-
guejant, funcionen. •

L'únic detall que falta per a l'es-
trena de la reordinació viària és el 
lliurament de les targetes de pas 
a tots els veïns, escoles i comer-
ços afectats. Ofi cialment no hi ha 

rer Mercedes i encara inactives.
La complexa arribada de la fi -

bra òptica per connectar les no-
ves pilones i els endarreriments 
provocats, entre altres, per la crisi 
sanitària, havien obligat a substi-
tuir aquest funcionament fi ns ara 
amb agents cívics, si bé els vehi-
cles han anat fent la vista grossa 
entre 11 i 20 hores, quan teòrica-
ment no poden passar cap al car-
rer Olot. La nova delimitació es va 
pactar amb els veïns a principis i 

aposta per la més suau de les set 
propostes de restricció planteja-
des amb el blindatge de la segona 
corona d'accés al Park Güell.

També, en el marc del nou pla 
de mobilitat i com a element que 
ha donat més maldecaps i que ha 
generat més canvis d'emplaça-
ment, la parada de taxis que hi 
havia fi ns ara a Larrard ha que-
dat fi nalment reubicada a la ban-
da muntanya del carrer Mercedes 
amb sis places.

Les pilones de Marianao, encara inactives. Foto: A.B.

La causa, segons 
els sindicats, 
deixar passar 
els familiars i la 
falta de material

L'hospital satèl·lit del Pere 
Virgili, a principis d'any. 
Mentre l'Esperança afronta 
la segona onada de Covid, els 
paletes treballen a bon ritme 
al futur centre hospitalari que 
s'està aixecant amb mòduls 
a tocar de l'avinguda Esteve 
Terrades. Fonts de Salut calculen 
l'estrena a principis de 2021.
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A.B.

El programa de dinamització educativa a través del 
joc Juguem a les Places s'ha tancat a Diamant i Sol 
amb èxit de participació i cobrint tota l'oferta de 

cada torn, que enguany es distribuïa en deu persones 
cada mitja hora per garantir les distàncies i les mesu-
res imposades per la crisi sanitària. Fonts dels orga-
nitzadors, que enguany han triplicat monitors també 
en aquest sentit de màxima seguretat i alhora garan-
tia d'execució de les activitats, han remarcat que les 
felicitacions per l'oferta lúdica s'han complementat 
amb un registre nul de contagis. Juguem a les Places 
tornarà a la primavera.•

S'acaba Juguem a les 
places amb la idea de 
tornar per primavera 
El balanç comptabilitza els 60 
participants per sessió, el màxim 
autoritzat en aquesta edició

El programa Protegim les escoles, que s'ha iniciat a 
Gràcia aquest curs amb la pacifi cació de l'entorn de 
L'Univers i de Sagrada Família, seguirà l'estiu que ve 
amb les obres d'adequació de les escoles Sagarra, Sant 
Josep-Teresianes i Turó del Cargol i de l'escola bres-
sol Galatea. Les comunitats educatives dels centres 
rebran un qüestionari abans per fer les peticions con-
cretes. L'anunci ofi cial s'ha rebut amb crítiques per 
part de famílies vinculades a les escoles Rius i Taulet 
i Kostka i de l'escola bressol Trencadís, que encara no 
han estat incloses.•

Galatea, Turó del Cargol, 
Teresianes i Sagarra, 
escoles protegides 2021

A. B.

C om si no hagués estat 
res, l'aprovació inicial de 
l'abril de 2019 del com-
plex canvi de Pla General 
de casetes d'Encarnació 

ha quedat enterrat aquest di-
marts per la nova proposta, ara 
sense escola bressol i amb un 
plantejament de 14-16 pisos soci-
als com a idea central. També s'ha 
modifi cat substancialment el joc 
de suports: si a l'any passat el PSC 
i JxCat es van abstenir, ara han vo-
tat a favor, uns per estar al govern 
i els altres amb un sí crític "per 
com s'ha fet".

Els números 13, 15 i 17 d'Encarnació, l'àmbit afectat del projecte. Foto: Cedida

Llum verda als pisos 
socials a les casetes 
d'Encarnació, que es 
perfi len en un bloc en L 
i conservant la façana 
L'Ajuntament aprova el canvi de proposta de l'abril de 2019, 
amb PSC i JxCat votant ara a favor sense l'escola bressol

Amb el paisatge de nou supe-
rat en el primer tràmit, els tècnics 
municipals ja auguren una redac-
ció del projecte complicada perquè 
l'espai ha d'encabir un edifi ci en 
forma d'ela de planta baixa, dues 
plantes i una tercera de reculada, 
la reserva de l'espai verd de l'alzi-
na bicentenària i la conservació de 
les façanes originals de les casetes. 
A la planta baixa també s'hauran 
de tenir en compte els accessos i 
serveis comuns dels habitatges 
dotacionals. "És una capsa de llu-
mins", apunten fonts municipals.

El canvi de perspectiva des 
d'aquell novembre de 2018 en què 
les màquines van entrar als ter-
renys d'Encarnació 13-15-17 és dia-

metral: la promoció de 28 pisos i 42 
aparcaments inicial, que almenys 
es va iniciar carregant-se un parell 
de pins històrics, s'ha reduït a 14-
16 pisos socials que C's i PP criti-
quen per la baixa rendibilitat (un 
cop l'Ajuntament ja s'ha gastat 7,4 
milions en expropiació) i que s'aca-
baran d'ajustar a 14 o a 16 habitat-
ges en funció de la distribució fi nal.

El procés, en tot cas, serà llarg 
perquè encara ha de passar en 
primer lloc pel ple de ciutat, se-
guirà amb la tramitació de l'apro-
vació provisional i l'aprovació de-
fi nitiva per part de la Generalitat. 
"Tindrem temps per acabar-lo 
d'afi nar", va apuntar el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, també en refe-
rència a les propostes de Salvem 
L'Alzina, que ha demanat partici-
par amb veu pròpia en el concurs 
de projectes arquitectònics, en 
un procés participatiu que abasti 
tot el barri i que defi neixi l'ús de 
l'equipament que hi haurà als bai-
xos de l'edifi ci i obtenir la gestió 
veïnal del jardí de l'alzina. N'hi ha 
per anys.•

A.B.

Afi nals d'abril va haver-hi 
plors a la Gràcia nocturna: 
el Pizza Ràpid de Torrent 

de l'Olla abaixava la persiana 
per sempre i diverses genera-
cions deien adéu a un punt de 
trobada especial. Però aviat el 
local s'omplirà de nou de men-
jar preparat i menys unidirec-

cional sota el nom de Tasta 
Gràcia, i el responsable de l'ac-
te de valentia és un puntal de 
l'activisme social local: Sergi 
Font, president de la comissió 
de festes de Verdi, expresident 
de la Fundació Festa Major. 
"Intentarem donar qualitat 
amb un bon servei de càtering, 
tapes, taules de pernil i format-
ge, recuperar el vermut del diu-
menge; és un repte perquè el 

Pizza Ràpid era molt conegut", 
explica Font.

El repte de Font, amb un soci 
inversor de suport, és perso-
nal. "Vaig plegar de la feina des-
prés de 24 anys i després d'al-
gun altre intent i de 30 pàgines 
de projecte escrites, m'hi he 
llançat", diu. Aquesta setma-
na ha fi rmat i ha fet el traspàs 
de llicència amb l'antic amo de 
Pizza Ràpid. Ara toca fer algun 

El repor

L'activista social Sergi Font, exvicepresident de la Fundació Festa 
Major i ànima del carrer Verdi, agafa el local de Torrent de l'Olla

De Pizza Ràpid a Tasta Gràcia

Sergi Font, davant de l'establiment de Torrent de l'Olla. Foto: À.G.P.

retoc a l'espai començant obres 
ja la setmana que ve i que abans 
de Nadal es tornin a encendre 

els fogons de la cuina del local. 
Amunt persianes, que el món és 
dels valents! •

El nou edifi ci 
tindrà dues 
plantes arran 
de carrer i una 
tercera enretirada

Button Maker BCN
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6 Esports

Resultats
FUTBOL
Amistosos CE Europa Masculí
CE Europa 2 - 1 Granollers (15-10)

Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 1 
CE Europa: descansa
Classifi cació
1. FC Terrassa ..................... 3 punts.
5. CE Europa ....................... 0 punts.
Jornada 2 
CE Europa - Vilafranca (25-10, 12h)

Primera Estatal femenina
Grup 3
Jornada 1
CE Europa 1 - 1 CD Sant Gabriel

Classifi cació
1. FC Llevant Les Planes .... 3 punts.
6. CE Europa ......................... 1 punt.
Jornada 2
FC Terrassa 1906 - CE Europa (25-
10, 12:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 1
UE Claret - CB Santa Coloma 
(ajornat)
Jornada 2 
CEB Girona - UE Claret (ajornat)

Grup 3 (Fase regular)
Jornada 1
Lluïsos de Gràcia - Vedruna Gràcia 
(ajornat)
Jornada 2

Vedruna Gràcia - Basket Almeda 
(ajornat)
Escolapis Sarrià - Lluïsos de Gràcia 
(ajornat)

Copa Catalunya femenina (Gr1)
Jornada 1
CB Granollers - SaFa Claror 
(ajornat)
Jornada 2
SaFa Claror - Roser (ajornat)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina (GrA)
Jornada 1
CN Catalunya - CN Barcelona (aj.)
Classifi cació
1. CN Terrassa .................... 3 punts.
4. CN Catalunya ................. 0 punts.
Jornada 2
CE Mediterrani - CN Catalunya (17-
10, 18h)

Divisió d'Honor femenina
Grup A
Jornada 1
CN Catalunya 8- 9 CD Boadilla
Classifi cació
1. CE Mediterrani ............... 3 punts.
5. CN Catalunya .................. 0 punts.
Jornada 2
CN Sabadell - CN Catalunya (24-
10, 11h)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina (G2)
Jornada 3
CE Jesús-Maria 4 - 2 Gràcia FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS .......................6 pts.
4. Gràcia FS ......................... 3 punts.

Jornada 4
Gràcia FS - AECS L'Hospitalet (24-
10, 17h)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina (Grup C2)
Classifi cació
1. Igualada HC .................... 6 punts.
9. CH Claret ........................ 3 punts.
Jornada 3
Igualada HC - CH Claret (1-11)

HANDBOL
2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (1a fase)
Jornada 2
Handbol Claret - H Gavà B (ajor.)
Classifi cació
1. CE Molins de Rei ............ 2 punts.
3. Handbol Claret ............... 0 punts.
Jornada 3
CE Molins de Rei - Handbol Claret 
(ajornat)

Breus

Vedruna Bàsquet 
tanca un acord de 
patrocini amb la 
Clínica del Remei

El Vedruna Gràcia 
Bàsquet ha tancat aquesta 
setmana un acord de 
dues temporades amb la 
Clínica Nostra Senyora del 
Remei per a patrocinar 
l'equip sènior femení, 
de Copa Catalunya, i 
l'escoleta de bàsquet, per 
a infants fi ns als 8 anys. El 
conveni d'esponsorització 
amb el centre hospitalari 
del carrer Escorial també 
inclou col·laboracions 
en xerrades i formació 
sobre salut i esport. El 
club escolar treballa 
ara per trobar un altre 
patrocinador per al 
conjunt sènior masculí.

El Club Ariel crea 
una secció de 
billar però atura 
les activitats
Fruit de l'interès d'un 
grup de socis, el Club 
Ariel, amb seccions de 
tennis taula i escacs, ha 
creat un nou departament 
de l'entitat dedicat al 
billar. Tot i això, aquesta 
nova secció encara no s'ha 
pogut estrenar a causa de 
les restriccions sanitàries. 
De fet, la secció d'escacs 
de l'entitat del carrer 
Valldoreix té la pràctica 
suspesa des del març 
passat i només es manté 
l'activitat de tennis taula.

Xavier Sendra

Les eleccions a l'Europa 
es perfi len com un duel 
entre Martínez i Prats
Maddock, últim precandidat de la cursa electoral, proposa 
formar part d'un dels altres dos projectes en disputa

David Prats. "Portem quatre 
anys paralitzats i no podem se-
guir així". Amb aquesta contun-
dència valora la gestió de Martínez 
aquest empresari, que treballa en 
la precandidatura des de l'octu-
bre de l'any passat. Prats aposta 
per professionalitzar el club amb 
un director tècnic que coordini les 
seccions. Javi Sánchez, exdavanter 
de l'Europa, és el nom triat per a 
aquest càrrec. També proposa aug-
mentar la presència institucional 
a la Vila, incrementar el nombre 
de socis i impulsar el sentiment de 
pertinença a l'entitat.

William Maddock. El director 
de les escoles de futbol Maddock 
FC assenyala que Martínez "ha 
portat pau i estabilitat al club". 
Maddof ha ofert mà estesa als al-
tres dos precandidats. "Som cons-
cients de les nostres possibilitats", 
explica Maddock. La reforma del 
Nou Sardenya és una de les seves 
propostes més destacades.•

Àlex Gutiérrez Pascual

T res precandidatures i un 
sol objectiu: aconseguir 
la presidència del Club 
Esportiu Europa. La cursa 
electoral per dirigir l’enti-

tat escapulada arrencarà el proper 
2 de novembre, durant l'assemblea 
general de socis, amb l’anunci de 
la data de les eleccions. La junta 
de l'entitat com l'oposició coinci-
deixen en dir que serà un dia amb 
màxima afl uència de socis i sòcies 
al Nou Sardenya, condicionat per 
les restriccions sanitàries, i prefe-
riblement abans del Nadal.

Dels tres projectes en disputa 
fi ns ara, un pot acabar unint-se a 
una de les altres precandidatures: 
William Maddock ja ha proposat 
un pacte per a integrar-se a l'equip 
de Víctor Martínez o David Prats. 
Els tres precandidats han valorat 
per a L'independent la gestió del 
mandat actual i han fet propostes 
de futur per al club.

Víctor Martínez. Al càrrec des 
del febrer del 2017, l'actual presi-
dent es mostra satisfet de com ha 
anat el mandat. "Hem anat millo-
rant any rere any", opina sobre 
l'àmbit esportiu Martínez, per 
a qui la disputa del darrer play-
off d'ascens a Segona B és la de-
mostració d'aquesta progressió. 
Arquitecte tècnic de professió, 
l'actual dirigent escapulat també 
defensa que s'ha creat "una estruc-
tura de futbol base" i que que el 
club s'ha sanejat econòmicament, 
després d'entrar en unes circum-
stàncies "gens idònies". L'objectiu 
del proper mandat és "donar con-
tinuïtat al projecte".

D'esquerra a dreta, Víctor Martínez, David Prats i William Maddock Fotos: Àngel Garreta/Cedides

Ràdio Gràcia tornarà a 
retransmetre partits de 
l'Europa. El tàndem format pel 
periodista José Díaz i Ramon Díaz, 
'Periko', conductor del programa 
'Toc Escapulat', s'encarregaran de 
les retransmissions dels partits 
fora de casa del primer equip 
masculí de l'Europa. L'esport en 
directe els caps de setmana torna 
així a l'emissora del districte, 
després que el 2003 s'aturessin les 
narracions esportives. El primer 
partit fora de casa de l'Europa 
serà diumenge 1 de novembre 
contra la Pobla de Mafumet.
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Volcano Active obre un 
espai de divulgació a Gràcia

editorial

Turull

L’Aula Ambiental Bosc Turull segueix activa amb la programa-
ció de tardor que manté els quatre eixos temàtics d’anteriors 
cursos, tot i que s’han incrementat les activitats virtuals i s’han 
hagut d’ajornar d’altres. Però l’ús de les instal·lacions s’ha 
intensifi cat amb més presència d’escoles de l’entorn i també 

d’entitats. Després de la passejada nocturna per conèixer els 
ratpenats i el taller per aprendre a fer xocolata de garrofa, 
l’Aula tenia previst per aquest dissabte 24 d’octubre la passe-
jada de tardor a Collserola, però amb les noves restriccions 
l’han traslladat en dues sessions el 21 i 28 de novembre.

La fundació impulsa els seus projectes des de la seu de Travessera

Les darreres mesures per frenar 
l’expansió del coronavirus està mo-
difi cant el funcionament de molts 
equipaments de ciutat que ofereixen 
programació vinculada a la sosteni-
bilitat o de temàtica ambiental, com 
és el cas del centre cívic del Coll. De 
fet, la passada primavera Verda ja van 
utilitzar diferents recursos virtuals 
per donar continuïtat al projecte tot 
i la situació excepcional que vivim i 
bona part de la programació es va 
fer online. Les mesures de seguretat 
i la necessitat de rebaixar l’activitat 
social i presencial ha fet que aquesta 
tendència s’hagi estès a molts àmbits, 
des de l’acadèmic al cultural. Però en 
un moment que la major part d’equi-
paments de la ciutat han de reduir 
l’activitat presencial per motius de 
seguretat, a Gràcia resisteix un espai 
que, per les seves característiques, 
representa una solució per escoles 
o equipaments que volen seguir amb 
els seus projectes vinculats a la natu-
ra. L’Aula Ambiental del Bosc Turull 
té, afortunadament, les condicions 
necessàries per seguir amb bona part 
de la seva activitat i, a més, ampliar la 
cessió d’espais per a les diferents es-
coles que ja hi tenien vincle però que 
enguany, la possibilitat d’un entorn a 
l’aire lliure, els facilita la realització 
dels projectes per avançar en edu-
cació ambiental. S’ha de posar en 
valor que Turull no s’aturi en aquests 
moments tan complicats sinó que in-
tensifi qui el seu paper d’acollir altres 
col.lectius. Donem suport, doncs, al 
projecte i a un equip que –adaptant-se 
per complir amb totes les normati-
ves- segueix avançant en educació 
ambiental, més necessària que mai. 

Bosc Turull

El Bosc Turull engega el programa de tardor 

Gràcies al suport de:
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Amb el suport de:

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenibles
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L’Anna i la Patrícia, impulsores del projecte Detela, ara al carrer Puigmartí 

Yucatán i van ser pioners quan 
van obrir una botiga exclusiva 
d’aquestes peces al Gòtic, on 
s’hi van quedar 17 anys. Però 

les coses no han estat fàcils la 
darrera etapa així que a fi nals 
de 2019 van tancar i van decidir 
canviar de barri. “Gràcia és el 
lloc perfecte”, explica l’Amalur, 
“i tot i que la venda online ens 

ques (i de tots els complements 
per la seva instal.lació), ofereixen 
assessorament. “Oblidem-nos de 
les palmeres i la platja al Carib”, 

diu l’Amalur,  “una hamaca es pot 
posar a qualsevol lloc i servei per 
a qualsevol persona i edat; són 
terapèutiques”. 

L’assessorament i el tracte 
directe també són l’aposta d’un 
altre projecte que ha aixecat la 
persiana recentment a Puigmartí: 

L’eix comercial a l’entorn de l’Abaceria 
guanya en propostes sostenibles
El moviment de comer-

ços a la Vila els darrers 

mesos ha estat intens: 

la crisi del coronavi-

rus ha abaixat persia-

nes però també ha fet 

obrir d’altres. En el cas 

de l’eix a l’entorn del 

mercat de l’Abaceria, 

ara en plena reforma, 

s’han posat en marxa 

diferents propostes 

comercials que tenen 

una visió sostenible, 

tant del producte que 

ofereixen com del seu 

funcionament. Mundo 

Hamacas, a Travessera 

de Gràcia, i Detela, en 

són dos exemples.

Hi ha molta història darrera 
d’una simple hamaca, un tros de 
tela, un gronxador natural. De 
fet, de simple no té res, sobretot 
quan ho explica l’Amalur, qui 
-juntament amb el seu company 
Jan- va decidir canviar de rumb 
laboral després d’anys vivint i 
viatjant amb Metges sense Fron-
teres a països llatinoamericans. 
Tots dos es van enamorar de 
les hamaques de la península de 

Els mesos d’obligat tanca-
ment van fer que moltes 
botigues aprofi tessin la situ-
ació per millorar les opcions 
de venda online. Així ho van 
fer les impulsores de Detela, 
la botiga especialitzada en 
bolquers de tela que recent-
ment s’ha traslladat al carrer 
Puigmartí. “Actualitzar la 
web, la millora de les xarxes 
socials i la venda online era 
una feina que havíem de fer 
però el tracte no és igual 
que a la botiga física, i aquest 
assessorament i seguiment 
que diferencia un projecte 
com el nostre no es pot 
fer online”, expliquen les 
responsables de Detela 
[detela.cat]. 

Convivint 
amb la venda 

online
SM

L’Amalur entre les acolorides hamaques que té a la botiga de Travessera de Gràcia 180

ha salvat aquests mesos de con-
fi nament, hem pogut tornar a la 
botiga física”.  Així, des de Tra-
vessera de Gràcia 180 ofereixen 
hamaques procedents de Brasil, 
Mèxic, Veneçuela o el Salvador, 
procedents directament “d’arte-
sanes”. “Ens neguem a comprar 
producte de baixa qualitat, mol-
tes estan fetes a mà, amb tints 
de qualitat o de cotó orgànic”, 
afegeix l’Amalur. Aquesta aposta 
ve avalada també per l’interès i 
preocupació dels clients per on 
i com s’han fet. “Els comerços de 
proximitat tenim una mica d’es-
perança”, assegura la botiguera. 
A més de l’ampli catàleg d’hama-

“La gent es preocupa 
més per on i com estan 
fets els productes; això 
ens dona esperança”

Silvia Manzanera

L’assessorament i el 
tracte directe són el 

valor afegit del comerç 
de proximitat

Detela. Més que una obertura, 
ha estat un trasllat (des de Pere 
Serafí), després de l’aturada del 
confi nament. 

L’Anna i la Patrícia van crear 
Detela ara fa tres anys, arran de 
la maternitat i del seu interès 
personal pels bolquers de tela, 
una proposta que s’emmarca en 
la tendència per reduir residus, 
que elles defensen. “Hi ha un 
canvi evident en el consum, molt 
més conscient i responsable, i 
durant un temps -a fi nals de l’any 
passat i fi ns al març- ens anava 
molt bé”, asseguren, “tot i que 
ara hem notat que les vendes 
s’han estancat per la situació tan 
complicada que vivim tots”. Han 
ampliat catàleg i a més dels bol-
quers, el producte estrella, tenen 
portanadons, cosmètica i roba 
ecològiques o compreses i altres 
articles per a la menstruació. 
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Després de la passejada noctur-
na per conèixer els ratpenats 
i el taller per aprendre a fer 

Turull intensifica l’ús de les instal·lacions de 
l’aula per part d’escoles properes i entitats
L’espai arrenca el programa de tardor i combina les activitats presencials amb les virtuals

xocolata de garrofa, el programa 
de tardor de l’Aula Ambiental 
Bosc Turull tenia previst per 
aquest dissabte 24 d’octubre la 
passejada de tardor a Collsero-
la, a càrrec de la Casa d’Ofi cis 
Barris Sostenibles de Barcelona 

Activitat. Però a causa de les 
darreres restriccions per fre-
nar l’expansió del coronavirus, 
l’equipament ha decidit ajornar-
la en dos sessions el 21 i el 28 de 
novembre. Enguany, algunes de 
les activitats tenen alternativa 

virtual però l’Aula aposta per 
mantenir -en la mesura del pos-
sible- les propostes presencials 
i aprofi tar l’espai que, precisa-
ment, buscar intensifi car el con-
tacte amb la natura. En aquest 
sentit, de moment segueix en 
peu la jornada comunitària 
de manteniment del bosc per 
dissabte 14 de novembre, d’11 
a 13.30 h, una jornada oberta a 
totes les persones que vulguin 
col.laborar en el manteniment 
i millora de la biodiversitat del 
Bosc Turull. El cartell també in-
clou un taller sobre desinfecció 
natural en temps de Covid19 
(25 de novembre), un altre de 
titelles amb material reciclat 
(12 de novembre) o l’activitat 
per iniciar-se en l’art del com-
postatge i conèixer els principis 
i tècniques bàsiques d’aquest 
procés de la mà del coordinador 
del Programa de Compostatge 

Comunitari de l’Aula (21 de 
novembre). 

A banda de la programació, 
l’Aula Turull no ha aturat el ritme 
a l’espai, en part gràcies a les 
escoles de l’entorn i entitats que 
han incrementat la sol·licituds 
per fer servir l’espai del bosc, ja 
que aquestes instal.lacions per-
meten treballar les activitats a 
l’aire lliure i tenen més capacitat 
d’aforament. És el cas de les es-
coles Montseny, Farigola, Alèxia 
o Jesuïtes - Kostka, i d’entitats 
com l’acidH, que ja tenien una 
parcel.la però ara fan servir l’aula 
dos cops per setmana.

Diferents escoles properes a Turull faran servir l’espai durant el curs 

S.M.

Aula Turull

L’Aula Ambiental Bosc 

Turull segueix activa 

amb la programació de 

tardor que manté els 

quatre eixos temàtics 

d’anteriors cursos, tot i 

que s’han incrementat 

les activitats virtuals i 

s’han hagut d’ajornar 

d’altres. Però l’ús de 

les instal·lacions s’ha 

intensificat amb més 

presència d’escoles.

La passejada a 
Collserola d’aquest 

dissabte s’ha 
traslladat al 21 i 28 de 

novembre

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenibles
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“Hem d’estar atents a l’activitat 
volcànica per evitar una crisi global”

Quin és l’origen de Volcano Active?
Tinc un màster en Volcanologia i he treba-
llat durant molts anys per a una agència de 
viatges científi ca. Durant els meus viatges 
descobríem zones volcàniques on la gent 
vivia sota amenaça de pluja àcida. Com a 
científi cs recollíem dades però no fèiem 
res per la població. Fa vuit anys que visc 
a Barcelona i després de tenir tres fi lls, 
vaig decidir tornar a l’origen: els volcans. 

Per què aquesta insistència amb 
els volcans? Quins són els seus 
perills?
Fa quatre anys un viatge que vaig fer a 
Ruanda i al Congo em va marcar molt. 
En una zona fronterera entre aquests dos 
països hi havia la possibilitat d’una erupció 
molt forta. Vaig prendre consciència que 
volia lluitar per uns valors determinats i 
vaig decidir que havia de fer una fundació 
que donés suport a la zona, que formés 
científi cs i empoderés la població local.

Anne Fornier és la impulsora 

de Volcano Active, una fun-

dació nascuda ara fa dos anys 

amb l’objectiu d’incrementar 

la resiliència dels habitants i 

ecosistemes de zones volcà-

niques. Fa poc més d’un mes 

que ha obert una botiga a 

la Vila (Travessera de Gràcia, 

108), un espai per visibilitzar 

una realitat amb una forta 

repercussió ambiental global, 

un lloc de divulgació sobre el 

món volcànic i una manera 

d’obtenir els recursos per 

seguir desenvolupar nous 

projectes solidaris. 

L’especialista en volcans Anne Fornier a la botiga que la Volcano Active té a Travessera de Gràcia 108
Silvia Manzanera

SM

Hi ha la idea generalitzada que 
els volcans són accidents naturals 
que, almenys a nosaltres, ens 
queda lluny.
Al juny de 1991, el volcà Pinatubo en Fi-
lipines va entrar en erupció i després de 
l’explosió inicial, es va generar un enorme 
núvol de cendra i gas que va arribar als 
34 quilòmetres d’alçada en només dues 
hores. A les dues setmanes, el núvol es 
va estendre per tot el planeta. En un any 
havia cobert el planeta sencer, fet que va 
provocar que aquell any i el següent la 
temperatura mitjana del planeta descen-
dís 0,9ºC. Les emissions de gasos creen 
malalties i són un problema ambiental a 
tot al món. Les erupcions volcàniques 
poden destrossar cultius de zones molt 
extenses i, per tant, afectar l’economia no 
només d’un país, sinó de tot el món. Més 
exemples: el 1815 a Indonèsia, l’explosió 
del volcà Tambora va ser la més gran mai 
registrada. Va provocar un descens de 
les temperatures globals d’1,5ºC l’any 

següent. En moltes zones d’Europa i 
Amèrica del Nord, l’any 1816 es va donar 
a conèixer com “l’any sense estiu”, es van 
perdre collites, va haver-hi gelades tarda-
nes, malalties i efectes climàtics.

I què es pot fer, llavors?
El desastres no són naturals, es constru-
eixen socialment per falta de preparació. 
Es requereix prevenció, mitigació, edu-
cació i monitoratge. Tenim amenaces o 
perills de la natura que afecten societats 
vulnerables. Per això hem de reduir la 
vulnerabilitat social i estructural per fer 
les nostres societats més resilients. 

Com actua la fundació en aquest 
sentit?
L’objectiu de la fundació és incrementar 
la resiliència dels habitants i ecosistemes 
de zones volcàniques. En el món hi ha 
més de 1.500 volcans dels quals 96 estan 
actius. Cada minut que passa 26 d’ells 
podrien entrar en erupció afectant direc-

tament més de 500 milions de persones 
que conviuen amb ells, ja que el 60% dels 
volcans actius no conten amb cap sistema 
de monitoratge terrestre, només dades 
de satèl·lit. El principi d’ocurrència (o 
causalitat geogràfi ca) ens indica que estem 
dins d’un periode en què hi haurà una 
gran explosió volcànica. Però els governs 
no presten atenció a les advertències de 
la terra, que exigirien invertir en plans 
d’educació de la població local en risc 
volcànic, plans d’evacuació, urbanístics i 
de desenvolupament de les zones que 
incrementin la resiliència dels ecosiste-
mes volcànics.

A més de la investigació científi -
ca, l’educació deu ser també ele-
ment clau de la vostra activitat.
Formem personal local qualifi cat i els do-
tem de mitjans tècnics per controlar en 
el terreny l’activitat volcànica. Capacitem 
la població per a l’evacuació en cas de 
desastre. La idea és crear programes que 
millorin el coneixement dels volcans i els 
seus riscos. L’objectiu és formar els infants 
en medi ambient, convertint-los en refe-
rents a l’hora de transmetre valors i pro-
tecció d’aquest fenomen geològic i social 
tan estretament relacionat amb el planeta 
i el medi ambient. De fet, a Barcelona ja 
hem treballat amb escoles, fent diverses 
activitats i tallers. Ara està més complicat 
degut a la Covid19 però de cara a l’any 
vinent tenim diferents propostes per a 
les escoles, i també amb artistes. Volem 
fer de connectors i mediadors per crear 
xarxes de coneixement en tres nivells, 
local, nacional i internacional. 

L’espai de Travessera de Gràcia 
també oferirà activitats?
Volcano Active Shop és un multiespai so-
ciocultural on hi ha botiga, sala d’exposici-
ons i esdeveniments a més de ser el centre 
de comandament de la fundació. La idea 
és fer, al menys, una activitat al mes. Hem 
d’insistir en la idea que els volcans també 
són vida però són els grans desconeguts, 
estan sempre presents però en sabem 
ben poc. Hem d’utilitzar aquesta màgia 
que desprenen i fer divulgació ambiental. 

 De 9.30 a 11.30 h.  De 12 a 14 h.  De 16 a 18 h.  De 18.30 a 20 h.
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Jaume Collboni, Camil Ros, Javier 
Pacheco, un representant de la Diputació 
de BCN i Jordi Serrano.

CONFERÈNCIA INAUGURAL

‘Ideologia i classes socials al segle XXI’

Marina Subirats.

Modera: Albert Sáez, El Periódico.

APRENENTATGES DE LA COVID-19

Des de la medicina i la sociologia, Joan 
Benach; Des del periodisme, Milagros 
Pérez Oliva; Des de la filosofia, Jordi 
Mundó i Des de les institucions, Sara 
Berbel.

Modera: Sara González, Nació Digital.

COM COMBATRE EL FEIXISME

Des de la cultura. Najat El Hachmi.

Des de la història. Xavi Domènech.

Des de la societat civil. David Karvala.

Modera: Andreu Barnils, Vilaweb.

PER ENVELLIR DIGNAMENT

Carme Valls, Manuel Becerra i Miquel 
Lluch.

Modera: Joan Rueda, Punt-Avui.
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S’ESBERLEN LES FRONTERES

SOCIALS DE LES CIUTATS

Enric Canet, Josep Moya, Amparo 
Iturriaga i Lluís Torrens.

Modera: Txell Rigol, La Directa.

POSTMODERNITAT I RAÓ

(En record de Toni Domènech)

Videos: 4’ Toni Domènech, 3’ Florence 
Gauthier i 3’ Bru Lain.

Ana Jorge, Daniel Raventós, Maria Júlia 
Bertomeu i Edgar Manjarín.

Modera: David Miró, Ara

LA PEDAGOGIA DE LA MEMÒRIA

Marta Simó, David Serrano i Domènec 
Martínez.

Modera: Laura Aznar, Crític.

L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS

Brigitte Vasallo i Ingrid Guardiola.

Modera: Èlia Pons, Catalunya Plural.
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LA POLÍTICA EN TEMPS CONFUSOS

Ferran Pedret, Ester Capella, Jéssica 
Albiach i Maria Sirvent.

Modera: Jordi Molet, Diari de Girona, 
Regió7, Empordà.

PREMIS UPEC

‘75 anys de l’alliberament dels camps de 
concentració nazis: Amical Mauthausen’

CONFERÈNCIA DE CLOENDA

‘Pan y risas. Feminisme i humor enfront 
del feixisme’

Irantzu Varela. Presenta: João França.

Ells són pocs,
nosaltres som moltes

XVI jornades. 4, 5 i 6 novembre 2020

En conveni amb:

Inscripcions: del 15 al 30  d’octubre.

Degut a les mesures Covid-19 l’aforament és molt limitat, quan us inscriviu 
sigueu molt responsables, per tal que hi pugui participar el màxim de persones.

Es podrà veure on line i en directe al web www.upec.cat  i es penjarà al Canal 
UPEC de Youtube, youtube.com/upectv

Sala Brigades Internacionals,
UGT de Catalunya.
Rambla de Santa Mònica, 10. Barcelona
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Sovint els periodistes oblidem que en els fronts de la co-
municació són inabastables , com també ho són els sectors 
professionals que tenen nínxols molt específi cs per difon-
dre el seu missatge. Aquesta setmana ha estat el cas del por-

tal Hosteltur, el que ha parlat de Gràcia, i concretament de Casa Seat, 
i més concretament... dels lavabos de Casa Seat. "En las salas de baño 
del espacio, se pueden encontrar varios productos de Ideal Standard, 
como los inodoros suspendidos Connect Space, los urinarios Connect, 
los nuevos sistemas para mecanismos empotrados ProSys o las nuevas 
placas pulsadoras Oleas by Robin Levien". Cada loco con su tema...

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

La vaig conèixer a través de la 
Isabel Franc, escriptora i còmica 
de la ploma, que en va parlar a La 

Independent: “Pels voltants del dia més 
orgullós de l'any, he sentit l'impuls de 
recordar o simplement nomenar algu-
nes de les nostres, les que ens han obert 
i obren camí”. Anne Lister (1791-1840), 
terratinent anglesa, culta, alpinista, vi-
atgera, era també una transgènere sen-
se complexes: vestia a l’estil dels homes 

de l'època, d'aquí que l'anomenessin 
Gentleman Jack, i no amagava les seves 
inclinacions afectivo-sexuals. Es va ca-
sar, sense reconeixement legal, amb una 
dona. Va recollir les seves vivències en 
uns diaris. "Més de 4 milions de paraules, 
una gran part encriptades en un codi que 
combinava àlgebra, grec antic, símbols 
matemàtics, de puntuació i zodiacals". 
La part codifi cada feia referència a les 
seves relacions amb d'altres dones. Ara 
que tornem a estar confi nades podríeu 
saber-ne una mica més tot buscant la sè-
rie Gentleman Jack (HBO). També als seus 
diaris Caballero Jack: los diarios de Anne 
Lister (ed. Ménades). A la introducció 
s’explica les peripècies perquè van pas-
sar els textos de Lister. Una sort que no 
fossin destruïts, el seu destí més plausi-
ble. Quantes hi poden haver hagut abans 
d’ella de les quals no sabrem mai res?•

Anne Lister

Cartes al director

Campanya del 
moviment pensionista

El moviment pensionista ha engegat re-
centment una campanya de recollida de 
signatures per demanar al Congrès de 
Diputats una auditoria de la Seguretat 
Social per saber quins ingressos s'han re-
duït i quines despeses es paguen amb les 
cotitzacions socials destinades al Sistema 
Públic de Pensions. Les podem recollir en 
paper (nosaltres estarem dijous de 16.30 
a 17.45 a la sortida del Metro Verdaguer/
Passeig de Sant Joan i dilluns vinent a les 
20 hores a la Plaça de la Vila) i també mit-
jançant Change.org. La campanya ja porta 
prop de 180.00 signatures recollides.

Assemblea Pensionista de Gràcia 

Editorial

Un miracle possible

Des que divendres passat aquest setmanari va publicar la notícia 
del tancament del cine Texas, una conseqüència de la complica-
da gestió d'una sala que volia ser diferent, la reacció popular de 

suport per evitar el que sempre sembla inevitable en el món de la cul-
tura ha anat en creixement exponencial: al tancament d'aquest edició 
ja són prop de deu mil persones les que emplacen les administracions 
i els particulars i a tothom qui vulgui sumar a posar-se a treballar per 
fer el miracle possible.
No ha estat només el simple gest d'una signatura en una plataforma 
electrònica. Tot va començar ara fa una setmana: no havíem repartit 
mai L'Independent i havíem 
rebut com a resposta el plor 
d'alguns veïns quan llegien 
la portada i no havíem re-
but mai tants missatges de 
consulta per posar-se al ser-
vei d'una idea rocambolesca. 
Salvar un cinema, amb la que 
està caient... Tampoc havia 
passat mai que per la porta 
de la redacció entrés un ges-
tor de cinemes interessat a tenir més informació o que les adminis-
tracions comencessin a moure els seus lents ressorts per fer les pri-
meres reunions.
La commoció que ha suposat la confi rmació del tancament per part 
de Ventura Pons i el seu equip és possible que es quedi en commoció, 
però de moment la reacció popular fa que l'adéu sigui possible però 
no probable. De reüll els nous militants anti-tancament miren les ex-
periències de CineBaix i del cinema de La Garriga, que van aconse-
guir salvar els seus cinemes contra qualsevol pronòstic. Pot ser cert 
que la cultura hagi mort i que tots els diners s'hagin de destinar a sa-
nitat i a educació, però alguna cosa tenen els cinemes en aquest país 
que ens fa somniar.

Culta, alpinista, 
viatgera, era també 
una transgènere 
sense complexes

Pot ser cert que la 
cultura hagi mort però 
alguna cosa tenen els 
cines que ens fa somniar

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. 
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Cap d'Esports i digital: Àlex Gutiérrez Pascual 
Redacció: Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Laura Roig, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías. 
Col·la boracions: Albert Benet, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Ernest Cauhé, Lola Capdevila, 
Ramon Casalé, Josep M. Contel, Conxa Garcia, Marina F. Torné, Luis Ángel Fernández Hermana, Pere Martí, Joan 
Millaret, Jesús Sánchez, Sara Reñé, Josep A. Torralba i Ricard Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G. Bravo 
i Sergi Lou). Disseny web: Jordi Collell. Publicitat: Cristina Gispert (692 601 263) publicitat@independent.cat. 
Imprimeix: Indugraf Off set, S.A. 8.500 exemplars.
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD

La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Gràcies al suport de:
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

Opinió
Opinió convidada
Guillem Roma Batlle 

La capelleta de Sant 
Roc del carrer Mateu

L a gent vinculada al teixit associatiu cultural graci-
enc coneix, en general, l’existència de la capelleta 
de Sant Roc ubicada a la canonada dels carrers de la 
Fraternitat i de la Llibertat. Això és així principal-
ment per la cercavila, els balls d’homenatge i l’ofrena 

fl oral que li fan algunes de les colles de cultura popular de 
Gràcia cada 16 d’agost.

Si parlem però de la capelleta existent al carrer de la 
Fraternitat, tocant el carrer de Tordera, el cercle de gent 
coneixedora es redueix. I en el cas de la capelleta del carrer 
de Mateu a prop del carrer del carrer del Torrent de l’Olla 
segurament son quatre gats que la coneixen. 

Ja feia temps que cada cop que passava pel carrer de 
Mateu sempre em preguntava si encara hi hauria la fi gu-
ra del sant a dins la fornícula ja que el vidre era totalment 
opac. Potser la situació de pandèmia o també l’article que 
va fer en Josep Maria Contel al programa de la festa ma-
jor d’enguany sobre Sant Roc em va fer decidir. Gràcies a la 
complicitat d’una veïna de l’edifi ci on està la capelleta i al 
préstec d’una escala per part dels amics de la comissió de 
festa major de Verdi del Mig, en Contel i jo ens vam dispo-
sar a mirar si encara hi havia la imatge del sant dins la for-
nícula.

Mentre pujava l’escala em vaig estar preguntant com ho 
fan els castellers per pujar els troncs dels castells sense por 
i és que us he de confessar que no les tenia totes. Un cop 
davant de la porteta de vidre, la vaig provar d’obrir i al cap 
de tres intents ho vaig aconseguir, emportant-me una grati-
fi cant sorpresa: la imatge hi era.

La data de 15 d’agost de 1950 que vam poder llegir a la 
base de la fi gura ens va fer pensar que, possiblement, la 
imatge es deuria haver col·locat aquell any com un acte 
més dins de les activitats de commemoració del centena-
ri de la independència de Gràcia (1850-1950). La nostra te-
oria va confi rmar-se ràpidament al comprovar que a La 
Vanguardia del 16 d’agost de 1950 es pot llegir el següent: 
“Al mediodía de ayer fué solemnemente colocada en una 
hornacina sita en una de las fachadas de la calle de Mateo 
la imagen de San Roque, que fué trasladada procesional-
mente desde la parroquia decana de Gracia por numerosas 

comisiones de calles y la del Centenario.”
Segons en Contel, aquesta capelleta és conseqüència de 

l’adopció del patronatge de Sant Roc per la epidèmia de cò-
lera de 1854 per part de la gent del carrer. Aquesta advo-
cació fi ns i tot va fer que la junta de festa major del carrer, 
anomenat en aquell moment Cortés, es conegués com la 
Junta de Sant Roc.

Tornant als fets, i ja per acabar, vam aprofi tar l’operació 
per retirar la brutícia del vidre acumulada durant els anys 
que li donava aquesta gran opacitat. D’aquesta manera, 
qualsevol persona que passi ara per el carrer de Mateu, po-
drà observar la fi gura d’un sant invocat històricament con-
tra les pestes. Quelcom que és, malauradament, de rabiosa 
actualitat.•

Un cop davant la porteta de vidre, 
la vaig provar d'obrir i al cap de tres 
intents ho vaig aconseguir, amb una 
grata sorpresa: la imatge hi era

À.G.P.

el 
bloc

Bonus ofensiu

Josep A. Torralba

E l rugbi és el meu esport preferit. 
Aquests dies he tingut la sort de 
poder veure en dues setmanes dos 

grans enfrontaments dels més tradicio-
nals, Nova Zelanda – Austràlia, o sigui, 
All Blacks contra Wallabies. La sorpre-
sa no va ser ni el resultat ni el gran joc 
que vaig poder veure, sinó veure els dos 
camps de Wellington i Auckland plens 
d’espectadors, sense mascareta i amb 
total normalitat, gaudint d’un autèntic 
espectacle, rient i abraçant-se quan hi 
havia assajos i transformacions... Res de 
diferent al que feien mesos enrere. Com 
no, això em va fer refl exionar i pensar 
que alguna cosa devien fer bé allà, i mol-
tes coses no s’estan fent bé aquí. Aquí, 

ens estant venent des de tot arreu que 
això durarà molt encara i que s’hauran 
d’anar prenent decisions a mesura de 
l’evolució del virus, o sigui, anar posant 
pedaços a raó d’on bufi  el vent. I el vent 
va canviant a cada moment i les decisi-
ons que es prenen tenen la incoherència 
més absoluta. A Nova Zelanda van pren-
dre una determinació i van demanar un 
sacrifi ci important a la població i ara, 
sembla que ja han recuperat la possibili-
tat de poder viure al complert. Nosaltres 
en portem infi nites i mireu com estem. I 
seguim adormits i callats, acceptant que 
ens diguin que som els culpables de la si-
tuació actual perquè no fem cas a les re-
comanacions, dirigint-nos cap a un abis-
me negre del qual serà difícil de sortir. Si 
el que ens demanessin fos amb determi-
nació, clar i coherent, el sacrifi ci no se-
ria inútil com fi ns ara.•

Si el que ens 
demanessin fos clar i 
coherent el sacrifi ci no 
seria inútil com fi ns ara
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Exposicions
Fins al 26 d'octubre
Exposició de fotografi a analògica 
Mujeres. Emma Beltran i Ariadna Tunnah 
presenten Mujeres, una exposició de fo-
tografi a analògica que, segons expliquen 
les mateixes autores, gira al voltant de la 
paraula mujeres. "Un homenatge* a les 
dones de les nostres vides. (*Merda, però 
la paraula homenatge ve d’home.)", acla-
reixen les pròpies fotògrafes.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 30 d'octubre
Exposició Astèrix el Gal. La mostra vol 
retre homenatge als autors del que és 
probablement el còmic francès més po-
pular del món, i està inclosa dins del 5è 
cicle d'humor als barris de Gràcia "Gràcia 
riu!", organitzat pels equipaments cultu-
rals del districte del 15 al 25 d'octubre.
La Violeta (Maspons, 6)

Pintant des del cor. Exposició de pintures 
de Jaume Romaní, un autodidacta iniciat 
en el seu retirament.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins a l'11 de novembre
Exposició Joan Perucho: Creació, imagi-
nació i bon gust. Una proposta ideada per 
Julià Guillamon i dissenyada per Marc 
Valls que repassa totes les facetes de Joan 
Perucho amb la voluntat de despertar 
l’interès cap a la seva obra. Es presenta el 
Perucho poeta, autor de novel·les d’aven-
tures, crític d’art, gastrònom i bon vivant 
i escriptor de diari. Aquesta és l'exposi-
ció que es podrà visitar al CAT de dilluns 
a divendres de 19 a 21 h i que forma part 
de la celebració de l'Any Perucho. De fet, 
el dissabte 7 de novembre, el CAT serà la 
seu de l’acte central amb l'estrena de “El 
romanço de les històries Natural”, amb 
Carles Belda.
CAT Tradicionàrius (pl. Anna Frank, s/n)

Fins al 26 de novembre
Exposició Weird Fishes. Weird Fishes 
és un llibre il·lustrat que realitzat com a 
projecte fi nal de cicle de la il·lustradora 
Míriam Vázquez. Ambientat en el metro 
de Barcelona, parla de la depressió i l’an-
sietat tot envoltat en un món subaquàtic 
de fantasia. Per accedir-hi cal omplir el 
formulari d'accés puntual que està dispo-
nible a la web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 4 de desembre
La Fundació Felícia Fuster i el Centre 
d’Art Contemporani Nidart presenten l’ex-
posició No m'esborro, amb l’obra de Anna 
Mcneil, Kati Riquelme, Mercè Soler, Núria 
Rossell, Sonia Ruiz de Arkaute, Susana 
Gutiérrez i Teresa San José. Per expressar 
les emocions i pensaments que l’obra de 
Fuster els ha inspirat, cada artista plasma 
l’essència d’un poema en unes propostes 
plàstiques. Emprant distintes disciplines, 
com la pintura, l’escultura, la fotografi a, 
la instal·lació i el llibre d’artista la mostra 
presenta 20 obres. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3)

Fins al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau 
Antiguitats ha volgut aprofundir en el 
procés de creació d’un artista. A la seva 

nova exposició fan ús del terme “ultraa-
cadèmies” emprat al segle XIX pel crític 
d’art Raimon Casellas per referir-se a les 
obres carregades d’un erotisme impropi 
de la seva època. 
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Fins al 22 de març de 2021 
Exposició Olor de Tardor. La primera casa 
de Gaudí ret homenatge al perfumista, ar-
tista i col·leccionista d'art que va morir el 
passat gener. La mostra, comissariada per 
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernes-
to Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20) 

Exposició permanent 
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí: 
manifi esto de su obra. Una mostra au-
diovisual que mostra el creixement de 
Barcelona durant més de 130 anys i el seu 
context social, cultural i artístic, a més a 
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal 
consultar horaris i preus. 
Casa Vicens (Carolines, 18) 

Actes
Divendres 23 d'octubre
Presentació Un bon cel (ed. La Campana) 
de Toni Soler. L’acompanya Mònica 
Terribas. 
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 19 h 

OFF LEM 2020: Laura Llaneli (artista resi-
dent de Gràcia Territori Sonor).
CC Convent de Sant Agustí (Comerç, 36), 
a les 20 h

Tastets de blues amb Leo i Txus Blues. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Munt de Mots: Decameró, contes de pan-
dèmia. Amb Albert Estengre i Mercè 
Boher.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 21 h

Dissabte 24 d'octubre
Improshow amb la companyia Nòmades. 
Impro vermut a la fresca. Amb inscripció 
prèvia a través del formulari que hi ha a 
la web de la Fontana.
Placeta de Santa Rosa darrera de la 
Fontana, a les 12 h

Premi literari Sense codi de barres (ed. 
Fanbooks) de Ruth Tormo. 
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 12 h 

Pinzellades d'humor teatral. A càrrec 
de les companyies Vada Retro Teatre i 
Dinàmics Teatre. Representació de peces 
curtes d'humor teatral. Sessió presencial 
amb inscripció prèvia trucant als telèfons 
932073703 / 934591228 o a informacio@
cclasedeta.cat.
Sala d'Actes del Centre cívic La Sedeta 
(Sicília, 321), a les 18 h

Concert: Naisa Duo. 
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 18 h

Teatre: Balada per un home mort.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Munt de Mots: Ven, que te lo cuento, li-
teratura en escena. Amb Juan Pablo 
Fuente. 
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 21 h

Teatre: La hora de la verdad.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22 h

Dimarts 27 d'octubre
Festival IN-EDIT: When You Are Strange. 
(Tom DiCillo. EUA, 2009). Inscripció prè-
via a la web de l'equipament.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 28 d'octubre
Cinema infantil: Petit Kinosaure, el vent 
entre les canyes. Nicolas Liguori i Arnaud 
Demuynck. França, 2018. Adreçada als in-
fants a partir de 2 anys. Cal inscripció prè-
via a la web de l'equipament.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Xerrada: La castanyada, a càrrec de Jordi 
Cubillos i Almiñana, estudiós de la cul-
tura popular en el seu vessant festiu, col-

laborador i assessor d'organitzacions fes-
tives.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30 h

La Taverna del CAT: Jordi Fàbregas i 
Ramon Manent. Cats Vells, Taverna de 
Castanyada. Accés lliure amb reserva prè-
via.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

Divendres 30 d'octubre
Concert: RedFall Haze i Jems. Entrada 
gratuïta i aformanet limitat. Cal reser-
var l'entrada al formulari de la web de la 
Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Entitats

Divendres 23 d'octubre
Homenatge a Doris Ensinger amb 
Oriol Díez, David Castillo, Carles Sanz. 
Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Munt de Mots: Canto Conto! Furafollas. 
C contes i cants tradicionals de Galícia.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 20.30 h

Diumenge 25 d'octubre
Cicle de cinema social llatinoamericà: 
Pacto de fuga (David Aldaba. 2019).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dilluns 26 d'octubre
Intervenció artística sobre el confi na-
ment. Activitat per fer un mural col-
lectiu on poden participar totes les per-
sones d'entre 4 i 99 anys. L'activitat 

forma part del Pla de Places de la Vila.
Plaça del Sol a les 16.30, 17.00, 7.30, 18.00, 
18.30 i 19.00, aforament de 10 persones

Dijous 29 d'octubre
L'inici de curs a debat, amb Associacions 
Federades de Famílies d'Alumnes de 
Catalunya i CGT Ensenyament.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Fins al 30 d'octubre
L'Orfeó Gracienc convoca proves de veu 
per a la incorporació de nous cantaires. 
Amb cita prèvia.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Bonus Track, al Lliure
La directora Carol López torna al Lliure amb una comèdia pròpia, un 
retrat generacional dels baby boomers que ha anat seguint a Una història 
en quatre parts i V.O.S. (2004), i a Last Chance (2007) i que ara planteja en 
aquest nou context. Interpretada per Dolo Beltran, Paul Berrondo, Borja 
Espinosa, Andrés Herrera, Vicenta N'Dongo i Anna Ycobalzeta, aquesta 
història -segons difon la pròpia sala- parla de les coses que no es diuen, de la 
necessitat d'aturar-se i escoltar-se a un mateix, de no resignar-se o conformar-
se. Un seguit de fragments de vides a la ratlla dels 50 en una proposta 
que es pregunta si estem segurs que portem la vida que volíem dur.

Diumenge 25 d'octubre al Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Recomanem

Cedida: Teatre Lliure
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L'Helio trasllada 
el concert dels 25 
anys a diumenge 
amb 'sold out'

L'Heliogàbal va cancel·lar 
el concert dels 25 anys 
que tenia programat 
per al passat diumenge 
18 d'octubre "per les 
complicacions que 
comporten les noves 
restriccions" (no pot haver-
hi servei de bar) i per la 
retirada d'un cap de cartell 
"per problemes de força 
major", i l'ha traslladat per 
aquest diumenge 25 amb 
l'actuació al matí d'Arnau 
Sabaté DJ i Mishima, i 
a la tarda, de Rigoberta 
Bandini, Brigitte Laverne 
i Hidrogenesse. Totes les 
entrades estan exhaurides.

L'Almeria estrena 
'Balada per un 
home mort' amb 
música en viu
Aquesta setmana l'Almeria 
Teatre ha estrenat Balada 
per un home mort, un 
espectacle amb música 
en directe produït per 
Anònims Produccions. 
L'obra situa l'acció a fi nals 
del XIX, quan Òscar Wilde 
és condemnat a dos anys 
de presó per homosexual. 
Wilde es convertirà en algú 
anònim, privat dels seus 
drets i privilegis i aprendrà 
a sobreviure gràcies a 
l'ajuda de John, un home 
condemnat a mort per 
homicidi. La proposta 
estarà en cartell a la sala 
de Sant Lluís fi ns el 15 
de novembre de dijous a 
dissabte a les 20 hores i els 
diumenges a les 17.

Plataforma Salvem el 
Texas: "L'administració 
ha d'apostar per aquest 
model de cinema"
 

El col·lectiu veïnal, amb 10.000 fi rmes de suport, insta Districte i 
Ajuntament a ser "agents actius" per garantir el futur de la sala

Silvia Manzanera

D esprés d'una primera set-
mana intensa de campa-
nya -amb prop de 10.000 
signatures a change.org i 
s'han establert les bases 

de la plataforma a través d'un ma-
nifest-, Salvem el Texas passa ara a 
una nova fase en la lluita contra el 
tancament de l'emblemàtica sala 
del carrer Bailèn, instant directa-
ment a les administracions perquè 
"esdevinguin agents actius" i s'as-
seguri la continuïtat del projecte.

Per què considereu que Gràcia no 
pot perdre el cine Texas?
A Gràcia comptem amb cine-
mes com el Verdi, els Girona, el 
Bosque i el Phenomena. El Texas 
no és l'únic cinema del barri, però 
el seu valor diferencial és que es 
tracta d'un cinema històric, ar-
relat al barri, amb un model, per 
dir-ho d'alguna manera, de proxi-
mitat: totes les pel·lícules en VO i 
subtitulades en català i amb uns 
preus populars que fan accessible 
el cinema a molta més gent i, so-
bretot, a gent d'edat diversa.
 
L'objectiu de la plataforma és que 
els Texas tornin a aixecar la persi-
ana de nou i apel·leu directament 
a l'Ajuntament. 
Pensem que l'Ajuntament ha de 
saber la importància que aquest 
model de cinema té per a la ciuta-
dania i la necessitat d'apostar per 
un model de sales de cinema amb 
subtítols en català i a preus asse-
quibles per a la majoria. El Texas 
desenvolupa un paper social i cul-
tural important al barri (i no no-
més a Gràcia, sinó a tota la ciutat) 
i no volem que desaparegui com ja 
han fet altres comerços del barri 
a causa de la gentrifi cació. Encara 
no sabem les conseqüències eco-
nòmiques que tindrà la crisi de la 
Covid-19 per als negocis del barri i 
per a la majoria de ciutadania, tot 
i que ja es comencen a notar. Però, 
en un moment en què la pandèmia 
ens obliga a viure amb tantes res-
triccions, ens sembla important 
reivindicar la continuïtat d'un es-
pai cultural accessible a totes les 
butxaques.

Com creieu que s'haurien d'impli-
car les institucions?
Pensem que les institucions s'hau-

El veïnat s'ha mobilitzat perquè la persiana del Texas s'aixequi de nou. Foto: S.M.

Firmes a Change.org i també 
als comerços. Només el primer 
dia de campanya a Change.org 
van superar les 4.000 signatures i 
abans de divendres estaven a prop 
de les 10.000. Ara, la plataforma 
pretén arribar a més persones 
amb la complicitat dels comerços 
del districte, on s'establiran més 
punts de recollida de signatures per 
demanar la continuïtat del Texas. 

Els Verdi sumen 
la sessió de 
les 14h a la 
cartellera diària
Els Verdi amplien els 
horaris per oferir sessions 
ininterrumpudes des de 
les 11.30 fi ns a l'última 
sessió que fi nalitza a les 23 
h. La voz humana, de Pedro 
Almodóvar, o Regreso a 
Hope Gap, algunes de les 
pel·lícules que es podran 
veure a les 14 h.

rien d'implicar o ser un agent més 
actiu a l'hora de vetllar per la con-
tinuïtat d'un projecte d'aquesta 
mena: valorar quines opcions hi ha 
sobre la taula i donar un cop de mà 
per fer-les possibles. Per aquest 
motiu, instem l'Ajuntament a do-
nar importància a aquesta qüestió.

Hi ha ha hagut cap reacció en 
aquest sentit?
És d'hora encara per afi rmar res, 
però vam demanar una trobada 
amb el Districte i d'aquí uns dies 
la tindrem. O sigui, per ara estem 
veient que hi ha la intenció de seu-
re i parlar-ne.

Com ha respòs el veïnat i les en-
titats de Gràcia aquests primers 
dies de campanya?
La resposta per xarxes socials 
ha estat desbordant. Hem rebut 
molts missatges de suport i molts 
missatges de gent oferint-se per 

aconseguir l'objectiu: salvar el 
Texas d'un tancament defi nitiu i 
impedir l'abandonament del pro-
jecte. El primer dia de la recollida 
de signatures a través de la plata-
forma Change.org vam superar les 
4.000 signatures! 

Moltes de vosaltres ja formàveu 
part d'una xarxa solidària que es 
va crear arran de la crisi sanitària. 
Creieu que això ha facilitat l'orga-
nització i la ràpida resposta de la 
plataforma?
Sí. La majoria de la gent que for-
mem ara la plataforma ens vam 
conèixer a través d'un grup de su-
port mutu de Gràcia, un dels grups 
solidaris que es va crear durant 
els mesos de confi nament per tal 
d'ajudar, d'una manera voluntà-
ria, a altres persones del barri amb 
necessitats que no podien satisfer 
per si mateixes i que necessitaven 
un cop de mà.

Quan va arribar l'alerta?
Passat el confi nament i arran de 
veure que els cinemes aixecaven la 
persiana, però que el Texas no ho 
feia, en aquest grup de suport es 
va parlar de la situació del cinema 
Texas i de la preocupació que ge-
nerava el fet que no hagués obert 
encara. Diverses persones vam 
manifestar el nostre interès per-
què el cinema no es perdés, a sal-
var-lo. I així vam decidir crear un 
grup paral·lel per organitzar-nos. I 
aquest grup ha estat el germen del 
que avui som: la plataforma veïnal 
Salvem el Texas.

La notícia ha tingut un gran im-
pacte, però a Gràcia hi ha altres 
exemples de lluita veïnal per recu-
perar espais que s'allarguen molt 
en el temps. Quins són els vostres 
propers moviments? 
La situació és complexa i nor-
malment les negociacions són 
llargues. Nosaltres som una veu 
popular que expressa el rebuig a 
aquest tancament i el desempa-
rament cultural en què se'ns dei-
xa si un cinema amb aquesta ma-
nera de fer i ser desapareix del 
barri. Com a ciutadania ens diri-
gim al districte per tal que esde-
vingui agent actiu per assegurar 
la continuïtat d'un projecte cul-
tural d'aquestes característiques 
al barri.

Com ha de ser la implicació de la 
ciutadania?
Al llarg dels propers dies anirem 
contactant amb comerços del bar-
ri a través d'una xarxa de persones 
voluntàries per demanar-los que 
es converteixin en punts de recolli-
da de signatures per als veïns i ve-
ïnes que no fan ús de xarxes soci-
als. A Gràcia comptem amb lluites 
veïnals que demostren que quan la 
gent es mou passen coses i l'Admi-
nistració reacciona. Tal com diu el 
cartell, la nostra veu ha vingut a 
protestar perquè "protestar és ser 
testimoni".•

"Som una veu 
popular que 
expressa el 
desemparament 
cultural si tanca"
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'La crua realitat' o el poder 
de la persistència 

Després de fer la residència i l'estrena a Lluïsos, la peça dirigida per Òscar Molina sobre 
la història de Rafael Valero i la seva lluita contra els prejudicis arriba a la Casa dels Contes 

S. Manzanera

Rafael Valero és un noi amb 
diversitat funcional molt 
mitòman i, sobretot, d'una 

gran persistència. Admirador 
d'actors i directors de teatre, el 
Rafael seguia de prop les passes 
d'Oscar Molina fi ns que va acon-
seguir arrossegar-lo al seu pro-
jecte personal: fer una obra de 
teatre. "Assistia als meus espec-
tacles i cada vegada que em veia 
em demanava que ens féssim 
una foto junts, una tradició que 
hem continuat", explica Molina. 
La primera tasca d'aquest actor 
i director teatral va ser "fer to-
car de peus a terra" al Rafael. El 
seu punt de vista més pràctic va 
fer que el protagonista d'aques-
ta història trobés els companys 
d'escenari al seu entorn social i 
laboral més proper, l'AcidH, i li 
entregués un guió de vint fulls a 
partir del qual treballar per cre-

El Rafael Valero i l'Elena Lam (al centre), parella a la vida i al teatre. Foto: Cedida

ar, fi nalment, 'La crua realitat'. 
"Ell va fer les gestions per obtenir 
la residència a Lluïsos i això va 
ser un gran què", afegeix Molina. 
Tenien la sala per assajar i fer la 
representació, el guió i l'equip. 
En aquest últim punt el cable de 
l'escola d'Art Dramàtic Eòlia va 
ser destacat: s'hi van sumar la 

Marta Colom, que fa d'ajudant 
de direcció, actriu i regidora, i el 
David Eixalà, que porta la comu-
nicació i les xarxes. "Oriol Broggi 
va venir un dia a veure un assaig 
i les seves aportacions també ens 
van ajudar molt, a més que ens 
va deixar el vestuari", apunta 
Molina. I al Nadal, a l'estrena de 

Lluïsos, ho van petar. "Et quedes 
bocabadat per l'efectivitat emo-
tiva de la història", reconeix el 
director, que amb els seus canvis 
i aportacions "desestructurant el 
guió", aconsegueix descol·locar 
el públic. "He anat afegint i mo-
difi cant coses en una mena de la-
boratori teatral". 

Després de tant esforç, de la 
feina feta per tot l'equip, van se-
guir persistint per donar conti-
nuïtat al projecte i seguir rodant. 
L'Eòlia els havia programat a la 
primavera però la pandèmia ho 
va cancel·lar. Però no es van ren-
dir. Això no entra als plans de 
Rafael Valero. Ara La casa dels 
contes ha incorporat 'La crua 
realitat' a la seva programació 
teatral. La propera representa-
ció serà dijous 29 d'octubre a les 
20.30. "Els actors han estat molt 
generosos per acceptar les meves 
propostes", afi rma el director. I el 
resultat: "l'empatia del treball fet 
amb puresa".•

Breus

Tiger Menja 
Zebra i Laura 
Llaneli en un OFF 
LEM encara actiu

L'OFF LEM 2020 arriba a 
la seva tercera setmana 
amb dues activitats 
programades: una sessió 
doble amb Laura Llaneli 
i Tiger Menja Zebra (23 
d'octubre, Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí, 
21 h) i un Encontre en 
L'Espai-Temps entre 
Alpha Decay i Valentina 
Alvarado i Carlos 
Vásquez (24 d'octubre, 
Experimentem amb 
l'ART, 20 h). Per ara no 
s'ha aturat l'activitat 
cultural als centres cívics 
ni a equipaments com 
Experimentem amb 
l'ART, i Gràcia Territori 
Sonor manté les accions 
previstes fi ns a la 
fi nalització del festival.

lars, autònoms i empreses que 
puguin acreditar el compliment 
dels requisits que es demanen.
Si no sóc empresària ni autò-
noma, puc acollir-m’hi? 
Si, aquesta Llei permet que s’hi 
puguin acollir totes les persones 
endeutades. No importa l’origen 
del deute.
Què he de fer per iniciar els trà-
mits?
El més important, contactar 
amb un professional que pugui 
assessorar amb rigor i acompa-

Què és la Llei de la Segona Opor-
tunitat?
Es tracta de Llei 25/2015 de 28 
de juliol aprovada pel Congrés de 
Diputats, publicada al BOE i vigent 
des del 30 de juny de 2015. Com 
el seu nom indica, és un meca-
nisme legal que permet re fl otar 
l’economia del endeutat, saldant 
els deutes contrets, sempre i quan 
es compleixin les condicions que 
s’indiquen en el text legal.
Qui se’n pot benefi ciar? 
Aquesta Llei és oberta a particu-

nyar al deutor en aquest proce-
diment. El professional us dema-
narà tota la documentació que 
cal presentar i us ajudarà a ini-
ciar un expedient d’Acord Extra-
judicial de Pagaments.
Què és un Acord Extrajudicial 
de Pagaments?
L’Acord Extrajudicial de Paga-
ments és un procediment no judi-
cial que té com a fi nalitat arribar 
a acords amb els creditors sobre 
aplaçaments i/o reduccions dels 
deutes pendents.

Quina és la funció del media-
dor?
El Mediador Concursal és l’en-
carregat per la Llei de Segona 
Oportunitat per fer de mitjan-
cer entre deutor i creditors. La 
funció del Mediador és emetre 
un Acte amb el resultat obtin-
gut sobre l’Acord Extrajudicial 
de Pagaments 
Què és l’Exoneració del Passiu 
Insatisfet?
En el cas que no es pugui arribar 
a un acord de Mediació, la Llei 

de Segona Oportunitat permet 
encara una altre opció per tal de 
poder condonar els deutes impa-
gats. Es tracta ara d’un procedi-
ment judicial anomenat Concurs 
de Creditors.

Arribats a aquesta situació, 
és imprescindible que un advo-
cat acompanyi al deutor per tal 
de seguir el procés i aconseguir 
fi nalment la cancel·lació de tots 
els deutes (Benefi ci d’Exonera-
ció del Passiu Insatisfet –BEPI-).

TOTHOM POT TENIR UNA SEGONA OPORTUNITAT
JOAN ALIS GABERNET Adovcat. Núm col.legiat: 13262 
Administrador i mediador concursal. Civil i Mercantil. Agent de la propietat immobiliària.

c/ Julián Romea, 6 baixos despatx 4
 08006 Barcelona

 934 155 019 · joanalis@icab.es

Gràcies al suport de:
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

Nothing is impossible". Així és com reacciona en 
Rubén Sánchez quan s’adona la feina realitza-
da al Grup Caliu, que fi ns i tot els ha portat fi ns a 
Nova York. Però anem a pams. Fa deu anys que 
en Rubén es va comprometre amb les tasques 

del Grup Caliu, un projecte que ja estava viu des de l’any 
1991. Va ser aleshores quan alguns familiars de persones 
amb diversitat funcional intel·lectual van creure necessa-
ri construir una associació on s’apostés per l’oci inclusiu. I, 
assistits per un educador, van aconseguir crear-la amb una 
primera seu al carrer Llibertat. La seva voluntat, que és la 
que encara perdura, va ser la de “millorar la qualitat de vida 
de persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual 
i necessitat de suport intermitent, mitjançant l’oci, la for-
mació i la cultura”, explica en Rubén. Aquest és el projecte 
que ha anat evolucionant i creixent fi ns a arribar a l’actual 
Ateneu Divers.

Per portar a terme aquesta missió, l’Ateneu ha creat un 
ventall molt ampli d’activitats, tant al seu local com als re-
cursos de la comunitat. La multitud de tallers que es porten 
a terme estan concebuts des de l’objectiu de millorar les ac-
tivitats cognitives i personals, la comunicació i els idiomes, 
i la imatge personal i l’autoestima. Les tardes s’omplen de 
vida al seu local amb activitats com un grup de teatre, un 
taller de ràdio o un petit club d’escacs. I els caps de setmana 
s’animen amb les visites guiades o les excursions que han 
decidit i pensat les comissions de forma assembleària. Fins 
i tot han arribat a anar-se’n de vacances... a Nova York! Com 
a associació persistent i combativa que són, no han parat 

de moure’s per tal d’assegurar la seva supervivència. És per 
això que n’estan molt orgullosos d’haver assolit moments 
importants, com el concert del 25è aniversari, del que en 
Rubén diu que “hi ha un abans i un després”; o com l’estre-
na al 2010 del documental Diferents premiat per la fundació 
Lluís Carulla.

Potser la mostra més important del seu caràc-
ter va ser la lluita que van mantenir sota el lema 
#AteneuDiversNoEsToca, en la que reclamaven tenir una 
seu defi nitiva per poder seguir endavant amb la seva tasca. 
Va ser l’especulació immobiliària que pateixen els barris de 
la ciutat la que els va portar a estar en risc de plegar, en tro-
bar-se que havien de deixar la seu del carrer Pàdua on havi-
en estat els últims anys. Després de més d’un any de cons-
tància i esforç, l’Ateneu Divers va aconseguir establir-se des 
del gener passat, i com a mínim durant els propers 10 anys, 
a la nova seu del carrer Mossèn Batlle 5. 

Si els voleu conèixer, podeu participar als Dissabtes te-
màtics, amb els que volen obrir les portes a la societat que 
els envolta. En Rubén explica que la idea és que la gent hi 
vagi a “gaudir d’una activitat cultural de qualitat i gratuï-
ta, i de retruc s’emportin una experiència diferent, una vi-
vència agradable durant unes hores perquè caiguin molts 
prejudicis que encara pesen sobre el col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional intel·lectual”. I és que, dins del 
seu espai, els protagonistes de l’Ateneu Divers es troben 
empoderats, i aquest empoderament no només els trans-
forma a ells, si no que també transforma la nostra mirada. 
“Nothing is impossible”.•

Fent una activitat de bricolatge al nou local de l'Ateneu Divers amb Rubén Sánchez, en primer terme a l'esquerra. Foto: Cedida

Res és impossible

La torratxa

Taüts
Pere Martí
@peremarticolom
 

És tot un encert per part de l’ajunta-
ment de Barcelona haver posat blocs 
de formigó a Consell de Cent en plena 

pandèmia. Només falta que els pintin de 
negre i seran un homenatge a les víctimes 
de virus letal que ens està matant poc a 
poc. Posats al mig del carrer, un darrera 
l’altre, solemnement, recorden taüts ex-
posats en un funeral d’estat, d’aquells que 
es fan quan tornen els soldats víctimes 
d’una guerra absurda o quan un fanàtic 
talla el coll d’un professor per ensenyar 
unes caricatures de Mahoma. Els taüts de 
Consell de Cent no tenen la creativitat del 
mitjó foradat de Tàpies, però ens recor-
den els temps durs que estem vivint, sen-
se bars i sense poder anar al camp a veure 
com perd el Barça i poder xiular l’inútil 
personatge que el presideix.

La pandèmia no ens està fent millors. 
Reconeguem-ho. El que no mata el bitxo, 
ho mata l’economia i si encara queda al-
guna cosa, ho remata l’estupidesa huma-
na. A la qual contribueix generosament el 
consistori barceloní, primer deixant que 
la ciutat es convertís en una selva, cosa 
que ja ha rectifi cat, i ara poda i arregla els 
jardins, i ara amb això del que els tecnò-
crates de saló anomenen urbanisme tàc-
tic, que vol dir pintar els carrers i posar-hi 
pilones per fer veure que amb menys cot-
xes baixarà una contaminació que conti-
nua tossudament a l’alça, tot i que ja no es 
pot culpar els creuers, perquè ja no venen. 

El món que ve el podrem recórrer en 
bicicleta però la ciutat continuarà sense 
poder gestionar el seu front marítim, per-
què un fons voltor, el mateix carronyer 
que gestiona l’hotel Arts, s’ha quedat tots 
els locals decadents del port olímpic, amb 
el vist-i-plau del Ministeri d’Hisenda, del 
govern més progressista del món, el de 
PSOE-Podemos. El mateix partit de l’alcal-
dessa, que diu que no hi ha pogut fer res. 
No està gens malament per aquells que 
venien a fer la revolució, però és normal, 
si ni tan sols han pogut impedir que reo-
brissin els CIE’s que van prometre tancar 
quan governessin a Madrid. Només ens 
queda pedalar d’esma, pels carrils bici de 
la progressia Brompton, i esperar que al-
gun dia Barcelona recuperi la dignitat que 
va tenir. Loquillo, torna-la a tocar.•

Gràcies al suport de:


