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L'Esperança tanca 
plantes i deriva 
personal a Hospital 
del Mar per fer 
front a la Covid
La quarta planta de traumatologia 
s'afegeix a les tres altres plantes 
inactives de l'hospital local P4

El debat de modifi cació del 
Pla General a Gràcia se centra 
a desafectar els eixos viaris
L'equip de coordinació municipal dóna per consolidats els queixals 
generats sobretot a Travessera i carrer Gran i batallarà pels espais verds 

Final del Passeig de Sant Joan, qualifi cat d'espai verd. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

Sembla un debat molt tècnic, impersonal, de fi txa fre-
da i powerpoint, però dilluns va arrencar el debat 
de modifi cació del Pla General en l'àmbit de Vila de 
Gràcia (i bona part del Camp d'en Grassot i el sud 
dels barris de la Salut, el Coll i Vallcarca) i l'alta as-

sistència telemàtica va ser un refl ex dels maldecaps que des 
de 1976 ha generat a nivell local el famós PGM per a tècnics 
municipals i per a veïns. 

L'intent antecessor més clar, el pla especial de millora i 
reforma interior (PEMPRI), a mitjans dels 80, ja va ser un 
bona evolució, que es va carregar la polèmica via O traça-
da entre Joanic i Lesseps, però és ara quan l'Ajuntament 
s'està plantejant d'una vegada per totes consolidar els en-
trants i sortints que s'han anat generant a eixos viaris com 
Travessera de Gràcia o carrer Gran, els anomenats quei-
xals, que s'han generat cada vegada que un edifi ci anava a 

terra i el nou es construïa enretirat obeint el pla nejament 
de 1976. Els edifi cis afectats ara tot apunta que deixaran 
de ser-ho i enretirar-los passarà a millor vida perquè "no 
aporten cap millora de qualitat", segons va apuntar dilluns 
Sebastià Jornet, un dels portaveus de l'equip de coordinació 
de l'MPGM a Gràcia. "Ja us avanço que les treuríem quasi 
totes [les afectacions]", va concloure. 

En una autèntica master class d'evolució històrica i de 
situació de claus urbanístiques amb exemples que la gent 
normal pot entendre, l'equip de coordinació va dir més co-
ses més enllà d'aquesta voluntat en els principals eixos vi-
aris: que els espais afectats per estar previstos com a espai 
verd sí que seguiran així perquè a Gràcia el verd només re-
presenta el 4% del sòl, per exemple, les casetes de Torrent 
de l'Olla amb Travessera de Dalt, i que més complex serà 
encabir (i expropiar, per tant) espais que estan previstos 
com a equipament, com una illa interior que hi ha per sota 
de la plaça del Nord. Entre el 3 i el 17 de novembre hi haurà 
tres sessions específi ques. Pàgina 3
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Albert Balanzà

S ílvia Mayor (Barcelona, 
1981) és la portaveu del 
grup municipal de Junts 
x Cat a Gràcia en un mo-
ment de canvi en què els 

tres consellers del grup han triat 
la via del PDECat, que de moment 
els separa del nou partit Junts. En 
aquesta entrevista, Silvia Mayor 
analitza aquest moment i la po-
sició política de la seva formació 
en relació amb aspectes del man-
dat a Gràcia.

En converses informals fa pocs 
dies apuntaves que estàveu vivint 
un procés intern dolorós.
És dolorós, sí, i encara no ha aca-
bat. Els tres consellers municipals 
no hem fet el pas a Junts i conti-
nuem treballant pel districte des 
del PDECat. Això no impedeix que 
continuem reunint amb el nostre 
regidor, Ferran Mascarell i amb el 
grup municipal a Barcelona.
 
Com s'entén això del "nostre regi-
dor, Ferran Mascarell" si el també 
president del districte és a Junts? 
Perquè ens hem reunit i ell ha ma-
nifestat que no tenia cap inconve-
nient a seguir treballant amb no-
saltres, com nosaltres tampoc en 
tenim cap. La relació és bona.

Tantes diferències hi ha perquè 
fi ns i tot a nivell local hi hagi ha-
gut trencadissa? L'executiva del 
PDECat va plegar en bloc...

Entrevista a Sílvia Mayor per videoconferència. Foto: A.B.

Sílvia Mayor (PDECat): 
"Volem que el districte 
avanci; no som sectaris 
com ICV amb Trias"
"Tenim una estratègia diferent a Junts per la independència", diu

Quines són les vostres prioritats 
al Pla d'Actuació?
Tenim Vallcarca pendent, casetes 
d'Encarnació, el debat del patri-
moni. Anirem a la reunió oberts i 
veure si podem arribar a un acord.

De moment sí crític a Encarnació. 
Sí, perquè no ens podem oposar a 
fer pisos socials, però les maneres 
han estat dolentes tant de cara al 
propietari com per als veïns.

Vallcarca no s'acaba en un man-
dat; altra cosa és que s'eternitzi...
No podem estar aturats mandat 
rere mandat, amb solars que no 
tenen res o amb usos estranys, i 
qui té el poder per activar això és 
govern. Porten dos mandats sen-
se fer res. 

Can Carol serà el primer...
Sí, però cal seguir.

Sembla que tingueu el discurs 
més dur però al fi nal negocieu.
Volem que el districte avanci i no 
ens volem comportar com ICV en 
el mandat Trias, que era un no a 
tot. No som així. No som sectaris.

Ets mestra. Què els dius als alum-
nes amb el panorama que tenim.
No m'agrada el tot anirà bé però 
procuro ser positiva.

També vius de prop l'actualitat de 
les entitats del pinyol de Gràcia.
Se'ls troba a faltar. Qui ens anava 
a dir que Sant Medir seria l'última 
gran festa.•

Breus

Murs pintats a 
Poble Romaní 
per la declaració 
d'independència

La plataforma d'entitats 
Gràcia República ha 
escrit a un dels murs 
d'accés de la plaça 
del Poble Romaní un 
fragment de la declaració 
d'independència al 
Parlament, en el seu tercer 
aniversari. Al marge 
d'aquesta acció i de la 
concentració dels dilluns, 
el moviment sobiranista 
també s'ha manifestat a 
Gràcia aquest dimecres a 
la caserna de la Guàrdia 
Civil contra les últimes 
detencions.

L'audiència 
pública del 10 de 
novembre, sense 
públic present
L'assaig de 
semipresencialitat 
d'abans de l'estiu en els 
òrgans de participació 
del districte s'ha anat en 
orris amb la segona onada 
de la crisi sanitària i el 
Districte ja ha anunciat 
que les properes sessions 
d'audiència pública i 
molt probablement del 
ple, previstes per al 10 
de novembre i el 2 de 
desembre, seran sense 
públic present al Districte 
i només amb els portaveus 
dels grups a la sala d'actes. 
El seguiment i preguntes 
es podran fer online.

Tots seguim treballant pel mateix 
projecte però en el tema nacional 
hi ha estratègies diferents de veu-
re les coses a l'hora d'arribar a la 
independència. Jo dic que sóc una 
consellera del PDECat que treba-
lla pel grup municipal Junts x Cat.

Qui es queda el local del carrer 
Astúries?
El local és del PDECat i l'abandona-
rem si es confi rma que s'ha d'exe-
cutar el procés judicial que el lliga 
com a aval. Si tindrem un nou lo-
cal? No és una prioritat.

Com esteu vivint aquesta ralen-
tització general com a consellers?
Hem anat parlant amb els veïns, 

hem fet actes amb la consellera de 
Cultura o amb el secretari de l'Es-
port o amb el mateix Mascarell. 
També ens hem reunit amb l'As-
sociació de Professionals de Bars i 
Restaurants. Tot el que hem pogut 
fer virtual ho hem fet.

Fa gairebé un any i mig que ha 
arrencat el mandat i no hi ha Pla 
d'Actuació. Heu de ser condescen-
dents amb el govern?
És un govern fl uix i ja es veu que 
ho argumentarà tot amb la pan-
dèmia. És un govern que no di-
aloga amb els veïns, com el cas 
Vallmitjana. Nosaltres sempre es-
tem disposats a parlar però al fi nal 
ells van a la seva.

Premis valorats fins a 200€

dinamitzacio@independent.cat

Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.

Dues modalitats:
professional i popular (fotografia feta amb mòbil)

De l’1 d’agost al 31 d’octubre 2020

Consulta les bases al web www.independent.cat

I Concurs de Fotografia
20è Aniversari de Gràcia

Ampliem termini

fi ns el 31 d’octubre
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Breus

Dones del 36 acaba 
detalls pendents 
de la reforma 
de la mitgera

Operaris contractats per 
l'Ajuntament s'han enfi lat 
aquesta setmana a la 
mitgera de la miliciana de 
la plaça de les Dones del 
36 per enllestir detalls que 
havien quedat pendents 
després de la instal·lació 
i estrena de la paret 
reformada el passat mes 
de març. La col·locació 
d'unes peces laterals 
s'ha combinat amb una 
operació de manteniment 
demanada des del 
Districte, que hauria 
d'incloure també una 
retallada de les herbes 
que ja hi han crescut.

Només tres de 
les nou bodegues 
històriques locals 
seran protegides
Només tres de les nou 
bodegues històriques 
anunciades el juliol de 
2019 per l'Ajuntament 
quedaran protegides, 
després que així ho hagi 
aprovat l'Ajuntament en el 
marc de la modifi cació del 
pla especial urbanístic dels 
comerços emblemàtics. 
La llista inicial a Gràcia 
contenia Tano, Marín, 
Iturre, Cal Pep, Casas, 
Costa Brava, Manolo, 
Quimet i Can Ros. Un cop 
analitzats tots els casos, 
segons l'Ajuntament 
només Marín (Milà i 
Fontanals 72), Quimet 
(Vic 20) i Manolo (Torrent 
de les Flors 101) tenen 
elements rellevants.

Societat
El retoc del Pla General 
arrenca preveient una 
forta desafectació en 
els grans eixos viaris 
Els experts prefereixen parlar d'un nou model urbà "en clau 
climàtica" amb més verd i superilles i menys aparcaments 

Àlbert Balanzà

El Pla General Metropolità, 
defi nit ara fa 44 anys, s'en-
fronta a una jubilació de 
gran abast des d'aquest di-
lluns a Gràcia quan ha ar-

rencat el procés participatiu que 
culminarà amb l'aprovació d'una 
modificació del pla en un àmbit 
de 200 hectàrees que implica tota 
la Vila i bona part dels barris de 
Grassot, Vallcarca, la Salut i el Coll.

Després de l'aprovació del nou 
catàleg patrimonial, definit per 
l'equip de Joan Casadevall i que 
s'ha d'aprovar defi nitivament a fi -
nals d'aquest any, el nou procés té 
en compte aquelles propostes (el 
nou Conjunt Vila de Gràcia sota 
protecció C, duplicar les finques 
protegides i protegir el verd pri-
vat interior) i ataca el Pla General 
per desafectar grans eixos viaris 
on l'enretirada de façanes ja no té 
sentit perquè mai no s'hi ampliaran 
carrils de circulació, per consolidar 
verd (per exemple, l'afectació a l'en-
torn de la plaça Joanic es mantin-
drà) i s'hi aterrarà el nou model 
urbà a través de canvis de qualifi -
cació per fer emergir un nou mo-
del urbà "en clau climàtica". Així ho 
ha apuntat la gerent d'urbanisme, 

Edifi cis de Travessera de Gràcia a l'alçada de Joanic, en espai verd. Foto: À.G.P

Laia Grau, en la sessió introductò-
ria, que anirà seguida a partir de di-
lluns de tres debats sobre mobilitat 
i sostenibilitat (dia 3), habitatge i 
activitat econòmica (dia 10) i patri-
moni i equipaments (dia 17).

Tal com ha apuntat l'equip de 
coordinació en la primera sessió, 
el canvi conjunt de Pla General 
a Gràcia, en una mena de segon 
intent del pla especial que es va 
aprovar a mitjans dels 80, destaca-
rà sobretot per la forta desafecta-
ció d'habitatges que encara sobre-
surten a Travessera o carrer Gran, 
on s'han anat generant entrants 
i sortints i on els nous veïns han 
aterrat en règim de lloguer o com-
prant sota el risc de ser expropiats. 
"Aquestes afectacions no aporten 
cap millora de qualitat i ja us avan-
ço que les treuríem quasi bé totes", 
ha apuntat Sebastià Jornet, un dels 
portaveus de l'equip municipal.

L'equip de coordinació, que tam-
bé va fer una referència signifi ca-
tiva al debat generat en els últims 
mesos a Maignon o Repartidor, on 
el PGM encara deixa construir en 
una alçada màxima en un carrer 
que mai tindrà l'amplada que es 
va marcar el 1976, va marcar com 
a segon gran eix a abordar el man-
teniment de l'afectació d'aquells 
habitatges que estiguin en espai 
verd, com és el cas de les casetes 
de Torrent de l'Olla amb Travessera 
de Dalt o les del fi nal del Passeig 
de Sant Joan en direcció a plaça 

Suspesa la Festa 
Major de Grassot, 
que ja s'havia 
de fer al juny
De res ha servit que al 
juny els responsables de 
la Festa Major de Grassot 
decidissin traslladar el 
programa a les dates de 
26 d'octubre fi ns a Tots 
Sants. En un comunicat 
s'ha penjat també el 
pregó de les professionals 
sanitàries Pilar González i 
Mireia Moret.

L'equip qüestiona 
l'alçada màxima 
que el PGM ha 
permès a Maignon 
i Repartidor

Joanic. "Caldrà analitzar què val 
[expropiar] i quina millora de qua-
litat, tenint en compte que no es 
poden substituir per parterres i 
també que Gràcia només té un 4% 
d'espai verd; no es pot reduir i un 
4% és molt poc", va afegir Jornet.

El tercer bloc, el d'equipaments, 
no va merèixer posicionaments 
tan clars per la difi cultat de posar 
i de treure'n per qüestions d'es-
pai. Allà on n'hi ha de reservats, 
com una illa per sota de la plaça 
del Nord, hi ha casetes que proba-
blement quedaran protegides.•

E l passat dilluns va tenir lloc la presentació de la 
Modifi cació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels 
barris de Gràcia (la Vila, Camp del Grassot i Gràcia 
Nova, i part de la Salut i Vallcarca). S’endega així un 
procés participatiu que hem d’aprofi tar per plante-

jar les línies mestres del planejament urbanístic que hauria 
de guiar el futur de la Vila. Però malgrat un pla d’urbanisme, 
així d’entrada, sol veure’s com una cosa allunyada, abstracte, 
el cert és que acaba tenint una importància gran en la confi -
guració de la ciutat, i en conseqüència en les nostres vides. 
Concretant-ho a la Vila de Gràcia, recordem dues mobilitzaci-
ons veïnals properes, una encara en marxa.

Si La Violeta va estar en perill i va ser comprada per una 
immobiliària va ser perquè no estava qualifi cada d’equipa-
ment. Si l’Alzina es podia talar i les casetes d’Encarnació 
es podien tirar a terra era perquè no estaven protegides, i 
en aquell espai, en aquell moment, el pla d’urbanisme vi-
gent, el PEMPRI (Pla Especial de Millora Protecció i Reforma 

Interior), permetia fer aquella operació d’habitatge privat. 
Son dues mostres de per què cal canviar el pla vigent, i que cal 
fer-ho en un sentit que vagi en contra del procés de gentrifi ca-
ció, que deixa en mans del mercat immobiliari la transforma-
ció social del barri.

Aquest procés participatiu ens ha de permetre debatre en-
torn de la mobilitat, del verd, de l’equipament i de l’habitatge, 
fi ns i tot de les activitats. Després ens quedarà feina, perquè el 
que es proposi no quedi al paper. 

Tenim reserves de sòl per a construir els equipaments 
que ens fan falta? El verd privat està protegit? Oi, que no. 
S’hauria d’incrementar el verd públic? Oi que sí. Fixeu-vos 
el que està costant dur a terme operacions d’habitatge social 
públic i d’habitatge dotacional. Sense que la Modifi cació en 
marxa sigui exactament un Pla d’habitatge, el que és cert és 
que pot, i ha de cercar espais per a construir els pisos socials 
que ens calen.

El camí tot just comença, i la direcció que prengui ens aca-
barà afectant a totes. Des de Gràcia cap on Vas us animem a 
dir la vostra. I si ens voleu acompanyar n’estarem encanta-
des. Queden tres sessions temàtiques del procés participatiu. 
Apunteu-vos hi. Però no tot s’acaba en aquest pro cés. Al con-
trari, tot just comença.•

Opinió convidada

El camí tot just comença
Gràcia cap a On Vas
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La primera illa de cases 
enretirada del carrer Gran es 
culminarà amb arbres i bancs 
i el 2021 amb retoc de voreres 
L'estrena de la nova façana de l'escola Vedruna s'ha seguit de la instal·lació 
ja de nous fanals al mig de l'ampliació guanyada del carrer

Breus

El repartiment 
d'última milla 
aterra a Gràcia 
en tricicle

La companyia Ecopol, 
amb seu a l'Eixample, 
ha iniciat contactes 
amb les institucions 
per activar a Gràcia el 
servei de repartiment 
de paqueteria d'última 
milla a través de tricicles, 
segons apunta el digital 
sectorial El Mercantil. 
Mentre l'Ajuntament 
no concreta la ubicació 
de Distribució d'Última 
Milla, que inicialment 
s'havia previst a la 
nova Abaceria però es 
va descartar, Ecopol 
vol assumir aquesta 
distribució amb hubs de 
repartiment ubicats al 
districte. 

Crida del Taller 
d'Història per 
recuperar fotos 
de Festa Major
El president del Taller 
d'Història de Gràcia, Josep 
Maria Contel, prepara un 
segon volum de 'Gràcia 
desapareguda' sobre 
Festa Major i recopila 
imatges des de l'inici de 
la fotografi a fi ns als anys 
70, per la qual cosa fa una 
crida als qui disposin de 
fotos d'aquest període i les 
facin arribar al Taller.

Foto: Cedida

Albert Balanzà

En ple debat sobre canvis de 
Pla General per desafectar 
habitatges de grans eixos 
viaris de Gràcia, aquesta 
setmana s'està visualit-

zant a nivell urbanístic la culmi-
nació de la primera illa enretira-
da del carrer Gran, fruit del pacte 
entre Ajuntament i escola Vedruna 
per guanyar espai de pas per als vi-
anants a canvi de guanyar alçada 
en el bloc nou del centre.

Amb el curs començat a les no-
ves aules de Vedruna i a la fl amant 
nova escola d'hostaleria, amb en-
trada pròpia, l'obra s'ha definit 
amb la instal·lació de quatre nous 
fanals al carrer on fi ns fa uns dies 
només hi havia encara les conne-
xions a l'aire lliure. Aquests fanals 
s'acompanyaran de sis nous arbres 
i petits espais d'estada amb cinc 
bancs dobles.

L'obertura d'aquest espai d'esta-
da en ple carrer Gran, encara que 
sigui a la part superior de la via en-
tre Fontana i Lesseps, on no hi ha 
tants vianants com al tram central 
per sota de Fontana, és un fet relle-
vant no només pel pas de vianants 
sinó també per la protecció de l'es-
cola i per la convivència del centre 
amb la residència de gent gran La 
Vostra Llar.

La renovació urbanística, no obs-
tant això, encara no s'ha enllestit 
perquè també forma part del pac-
te entre Ajuntament i Vedruna, de 
manera que l'escola assumeix ara 
la despesa de la instal·lació dels fa-
nals, els arbres amb els seus esco-
cells i els bancs, i el Districte ja té 

un projecte per completar la refor-
ma almenys amb dues actuacions 
previstes per al 2021: d'una ban-
da, la vorera ampliada es perdrà 
parcialment per encabir un apar-
cament d'autocars escolars sense 
que aquests entorpeixin la mobi-
litat, com fi ns ara, i d'altra banda, 
la connexió de carrer Gran i carrer 
Betlem és resoldrà amb la continuï-
tat de la vorera del carrer principal. 
Fonts municipals han emmarcat 
aquest últim canvi en la pacifi cació 
engegada en aquests carrers secun-
daris, com ja passa amb el carrer 
superior, Maurici Serrahima, on els 
vehicles procedents del carrer Gran 
accedeixen al carrer petit com si es 
tracés d'un gual i han de reduir ve-
locitat de manera més acusada.•

La façana de l'escola Vedruna al carrer Gran amb la instal·lació de nous fanals, aquest dijous. Foto: À.G.P.

Tres pisos turístics a Vila de 
Gràcia i la Salut seran per a 
serveis socials. L'Ajuntament i 
empresaris del sector turístic han 
signat un contracte pel qual 22 
pisos reservats fi ns ara a turistes 
es destinaran a emergència social; 
concretament n'hi ha dos a la 
Vila de Gràcia i un al barri de la 
Salut, en tres blocs diferents. 
Els propietaris percebran un 
lloguer d'etre 700 i 1.200 euros 
per contractes d'un a tres anys.

A.B.

La primera fase de la segona 
onada de la crisi sanitària s'ha 
afrontat pel que fa als interes-

sos del principal centre hospitala-
ri públic de Gràcia d'una manera 
molt diferent al mes de març. Si 
aleshores l'Hospital de l'Esperan-
ça va ser el primer de la ciutat a 
activar les seves plantes d'emer-

L'Esperança tanca plantes i 
deriva personal per la Covid
La quarta planta de traumatologia s'afegeix a altres plantes 
inactives i els treballadors s'integren a la vuitena d'Hospital del Mar

els afectats en la mateixa àrea de 
la segona planta, tot i que ser se-
parats, i no va activar a diferència 
dels passats mesos de març, abril 
i maig les plantes que estan prepa-
rades en cas d'emergència amb 120 
llits (part de la quarta, la cinquena 
i la sisena).•

L'Esperança ja va ser notícia la 
setmana passada quan es va regis-
trar un primer brot al centre, con-
cretament a la Unitat de Geriatria 
d'Aguts, que va afectar una dese-
na de persones, entre personal sa-
nitari i pacients. La direcció, mal-
grat aquest episodi, va mantenir 

gència per acollir els primers po-
sitius de Covid, ara la política de 
Parc Salut Mar és tancar plantes 
actives i derivar el personal de 
l'hospital gracienc a l'Hospital 
del Mar. Això és el que va succeir 
el passat cap de setmana: la quar-
ta planta, on hi ha Traumatologia, 
es va tancar i tot el personal s'ha 
traslladat a la vuitena planta de 
l'Hospital del Mar per atendre 
malalts de Covid.

La mesura s'ha entès fi ns i tot 
a nivell de sindicats, que fa set-
manes que defensen que no hi ha 
personal per fer front a aquesta se-
gona onada ni molt menys per as-
sumir el desplegament dels nous 
centres hospitalaris satèl·lits que el 
Govern està construint, per exem-
ple, al Parc Sanitari Pere Virgili. 
"Sense l'Esperança, ara a Mar es-
taríem col·lapsats", apunta José 
Sancho Lara, de CC.OO.

Entrada principal de l'Hospital de l'Esperança. Foto: À.G.P.
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Aquest estiu s’han commemorat els vui-
tanta-quatre anys de l’inici de la Guerra 
Civil Espanyola, una guerra plena d’his-
tòries i, alhora, farcida de silencis. A 
vegades s’oblida que els protagonistes 

d’aquella lluita van ser civils, molts d’ells mobilit-
zats a la força, que es van veure empesos a lliurar 
una guerra fraternal. Un dels tants homes que va 
ser reclutat per l’Exèrcit Republicà durant aquell 
període fou un fi ll il·lustre de la Vila de Gràcia: en 
Miquel Brasó i Vaqués.

A principis de juny del 38, l’historiador, ar-
queòleg i dibuixant de la vila va ser cridat a fi les, 
sent mobilitzat a diferents enclavaments mili-
tars. Mentre van estar separats, en Miquel i la 
seva dona, la Montserrat, van aferrar-se a l’únic 
alè d’esperança que els permetia mantenir-se 
units: la correspondència. Fruit d’una investigació 
duta a terme al voltant d’aquestes cartes, em cri-

dà l’atenció un dels cognoms que hi apareixia en 
una d’elles: en Josep Rahola, i vaig decidir buscar 
el seu rastre. Sorpresa pels resultats de la meva 
cerca, setmanes més tard, em vaig trobar en ple 
mes de juliol davant de la Residència Europalau 
de Palau-Saverdera. Allà m’havia de retrobar amb 
la història. Germà de l’aleshores secretari d’en 
Tarradellas, en Josep Rahola va ser un dels soldats 
que va compartir aquella benvinguda a l’esperan-
çador any 1939 amb en Miquel. Sense saber-ho, el 
senyor Rahola ens va revelar un dels silencis més 
ben guardats del gracienc. En Miquel va arribar 
a la Pobla de Claramunt a fi nals d’agost de l’any 
1938, quan en Josep Rahola tan sols tenia vint 
anys i ja s’hi trobava desenvolupant tasques en 
el servei d’informació de l’Estat Major. El senyor 
Rahola va descriure, amb una memòria extraor-
dinària, el record que tenia del gracienc: “Era una 
persona molt seriosa, perquè era responsable del 

que passés”. En Miquel, sempre signava des de la 
Secció Cartogràfi ca, de la qual n’era el caporal. 
Moltes nits, havent sopat i entre copes, els soldats 
petaven la xerrada en el quarter general, però en 
Miquel no s’hi deixava veure gaire i ara entenem el 
perquè: ell sabia tot allò que la resta de soldats no 
podia saber. Gràcies a investigacions recents, rea-
litzades per l’historiador pobletà Isidre Surroca, 
sabem que a la Pobla de Claramunt, durant tots 
aquells mesos, s’hi va establir el Quarter General 
del Grup d’Exèrcits de la Regió Oriental, el centre 
neuràlgic des d’on l’Exèrcit Republicà dissenyava i 
dirigia les operacions militars a Catalunya.

En Miquel Brasó i el senyor Rahola, juntament 
amb els altres companys, van abandonar la Pobla 
el 15 de gener de 1939, camí cap a França. A la 
frontera, els seus camins es van bifurcar, desem-
bocant cada un d’ells a diferents camps de concen-
tració. Aquella va ser l’última vegada que es van 
veure. 

Avui, després de més de vuit dècades, fi nal-
ment comencen a sortir a la llum alguns dels si-
lencis que es va imposar en Miquel Brasó, el meu 
besavi.•

Opinió convidada

Trobada amb la història 
Ivet Garriga Ràfols, besnéta de Miquel Brasó

Silvia Manzanera

C om altres fi lls il·lustres de 
la Vila, una placa al carrer 
Verdi recorda des de 1999 
la fi gura de Miquel Brasó 
i Vaqués, historiador, ar-

queòleg i dibuixant gracienc, pro-
tagonista i testimoni d’un passat 
recent que encara avui planteja in-
cògnites. Una investigació acurada 
de les cartes que Brasó va escriure 
des de l’estiu del 1938 fi ns un any 
després contribueixen a esclarir 
algunes ombres al voltant de les 
operacions militars a Catalunya 
per part de l’Exèrcit Republicà 
durant la Guerra Civil i de la fu-
gida a França en la darrera etapa 
del confl icte. I tot, per l’interès i la 
tenacitat d’Ivet Garriga Ràfols, que 
insisteix a redescobrir la història 
del seu besavi, i la de tants com ell 
i les seves famílies. 

Una primera lectura de les car-
tes –un total de 250 que Elisenda 
Ràfols es va encarregar de trans-
criure- van servir perquè la seva 
fi lla recollís el 2012 al treball de 
recerca de Batxillerat la vida quo-
tidiana de fi nals de la guerra ci-
vil tant al front com a la Vila- a 
través de l'experiència d’un graci-
enc que va formar part de les úl-
times lleves i va passar per dife-
rents poblacions, el Garraf, Súria, 
Calella i La Pobla de Claramunt, 
lloc amb més transcendència his-
tòrica, com descobrirà Ivet més 
endavant, per creuar la frontera 
i acabar en un camp de refugiats 
francès. “Moltes de les cartes ex-
pliquen les difi cultats quotidianes 

Josep Rahola, exsenador d'ERC, entrevistat per la besnéta de Miquel Brasó. Foto: I.G.

"Un malalt de Gràcia", així descriu JM Contel a Miquel Brasó. Foto: Cedida

Redescobrint Miquel 
Brasó, testimoni i 
memòria de la retirada
Les cartes que va escriure el 1938 des de la 
rereguarda aporten noves dades del confl icte 

Josep M. Contel

"En aquesta casa visqué 
Miquel Brasó i Vaqués, his-
toriador de Gràcia, arqueò-

leg i dibuixant (1904-1974)"; així 
el defi neix una placa a la façana 
del número 17 del carrer Verdi. 
Un epitafi  curt per a una feina 
extensa. Dècades posant ordre 
en la història de la Vila, bressol 
on va néixer el 13 de setembre 

de 1904. De formació autodi-
dacta, entre les seves obres cal 
citar Breve Historia de la Fiesta 
Mayor, Evolución histórica y topo-

nímica de Gracia, Comunicacions 
gracienques 1851-1875, o la seva 
implicació en el llibre col·lectiu 
Álbum Histórico y Gráfi co de 
Gracia (1950), entre altres. Fou 
també un dels promotors del 
Grup Pictòric de Gràcia, ubicat 
al Centre i membre destacat del 
Club Excursionista de Gràcia i 
la seva secció d’estudis, a banda 
d’altres associacions. En tota la 
seva plenitud va traspassar el 21 
de juliol de 1974.

Un epitafi  curt per a una feina extensa

o la carència d’aliments; en una 
d’elles escriu que aquell dia havi-
en pres llet, i això era totalment 
extraordinari”, apunta Ivet. Des 
de l’any passat, el seu interès per 
les cartes va encetar una segona 
fase de recerca. Volia estirar del 
fi l i omplir els forats de la vida del 
besavi que havia anat a la guer-
ra i havia refet la seva vida quan 
va tornar al juny del 39 gràcies a 
un salconduit, reincorporant-se 
a Construccions Xatart, l'empre-
sa on havia après l'ofi ci de mes-
tre d'obres. 

La pista d'un d'aquests forats 
va ser una carta de l'1 de gener de 
1939, on Brasó explica com havia 
passat l'última nit del “desgraciat 
any 1938”, a la Pobla de Claramunt. 
En aquella festa es va trobar amb 
Josep Rahola, descrit com a “ne-
bot de l’exdiputat de la Lliga, en-
cara que ell és un xicot esquerrà 
cent per cent”. Aquest nom era la 
clau. La recerca la va portar fi ns a 
la Residiència Europalau de Palau-
Saverdera, on va entrevistar Josep 
Rahola i d’Espona, enginyer i po-
lític català que ha celebrat aquest 
juliol 102 anys. "Aquesta conversa 
em va aportar molta informació 
rellevant i dades inèdites sobre el 

meu besavi", explica Ivet Garriga. 
L'antic soldat republicà explica 
a l'entrevista que "el que feia en 
Miquel era molt important, per-
què era molt secret. Quan arriba-
ven notícies sabia per cartografi a 
els moviments que podia fer en el 
terreny. Si hi havia alguna emer-
gència, ho posava en el mapa”. 
Amb aquesta informació i l'aju-
da de les cartes, han descobert 
que Miquel Brasó, després d’es-
tar destinat a diferents punts, fou 
una de les persones responsables 
de dissenyar l’estratègia militar 
en la defensa de la República du-
rant els últims mesos de la Batalla 
de l’Ebre i en la defensa del terri-
tori català davant l’ofensiva dels 
franquistes. "Ara tinc més fronts 
oberts i he de seguir estirant del 
fi l", assegura, Ivet Garriga, dispo-
sada a redescobrir i difondre la fi -
gura de Miquel Brasó, testimoni i 
memòria de la retirada.•

Brasó escriu que 
l'última nit del 
"desgraciat any 
1938" es va trobar 
amb Josep Rahola 

À.G.P.
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Reperkutim: 
"Tocant els 
tambors tots 
som iguals"
El projecte comunitari, que reivindica 
la necessitat d'un local propi a Gràcia, 
ha engegat una campanya a Goteo 

S. M.

R eperkutim és un projec-
te cultural i comunitari 
que fa servir la percussió 
com a eina per treballar 
la gestió de la diversitat. 

Tocant els tambors no hi ha di-
ferències, asseguren en aquesta 
entrevista Cristina Colmenero i 
Marta Capapé, les educadores so-
cials membres d'aquesta coope-
rativa -juntament amb l'activista 
gracienc Albert Gil- que fa tres set-
manes va impulsar la campanya a 
Goteo 'Tambors que transformen", 
per assegurar el futur i la viabilitat 
del projecte. 

Com van les primeres setmanes 
de campanya?
Estem molt contentes. En quatre 
dies havíem aconseguit el mínim 
però volem arribar als 10.000 eu-
ros i així podríem pagar el deute 
dels tambors i ens permetria re-
novar les samarretes, entre altres 
millores, i fer el projecte més sol-
vent: anem amb 45 tambors fi cats 
en una furgo que deixem en un 
pàrquing. I amb el confinament 
no han entrat ingressos. 

Actuació de Reperkutim, sempre disposats a fer sentir el seu ritme a cercaviles o festes populars d'arreu. Foto: Cedida

Un projecte amb molta militàn-
cia, doncs. 
Perquè hi creiem. De fet, abans 
del març passat estàvem creixent 
molt, fent cursos de formació i ofe-
rint tallers molt interessants que 
ens començaven a pagar al preu 
que demanàvem. Vèiem una mica 
de llum i viabilitat al projecte. Però 
després tot es va aturar.

I està el problema del local. 
El nostre objectiu és aconseguir 
un local propi; això és fonamental. 
Perquè ens permetria créixer i de-
senvolupar altres propostes d'art i 
cultura que tenim pensades. Diem 
que som de Gràcia però també que 
som un projecte de ciutat i més 
enllà. El nostre objectiu és que hi 
hagi un Reperkutim a cada ciutat. 

Com es treballa la gestió de la di-
versitat?
És fonamental visibilitzar el tre-
ball en xarxa que fem, perquè al 
fi nal es tracta de generar una ciu-
tat inclusiva: dones en vulnerabi-
litat social, xavals amb processos 
migratoris, persones amb diversi-
tat funcional, tècniques de l'Ajun-
tament, totes treballant en grup. 
Perquè al fi nal tothom sentim el 

mateix quan toquem el tambor, 
ens reconeixem els uns als altres 
vinguem d'on vinguem. Això és 
el que traslladem a la societat. 
Aquest projecte serveix per posar 
en valor les realitats dels altres i 
qüestionar-nos com vivim i com 
tractem els demés. 

És fonamental el suport instituci-
onal per tirar-ho endavant? 

Promovem i defensem que som sa-
lut comunitària, un servei de salut, 
un espai de cultura que vol seguir 
treballant i creixent per fer ciutats 
millors. El recolzament és neces-
sari, sobretot pel que fa al tema del 
local. Ara només estem els dilluns 
a la Fontana, perquè a la Violeta no 
hi ha espai. Així que hi ha gent que 
per ara no s'està penjant el tam-
bor, i hem presentant un escrit al 

A.B.

Després dels actes de l'any passat del 20è aniver-
sari de l'assassinat al carrer Robí de Maria de los 
Ángeles Chibán, la diada 2020 contra la violència 

vers les dones, que tradicionalment a Gràcia sempre 
s'ha fet a la plaça de la Virreina pels volts del 25 de no-
vembre, enguany serà semipresencial. El Consell de 
Dones ha abordat aquest dimarts les possibles propos-
tes per reorientar la celebració almenys aquest any, 
tenint en compte les limitacions que imposa la cri-
si sanitària, i ha plantejat des de fer un acte reduït al 
Centre Moral fi ns a fer una gimcana informativa amb 
codis QR per botigues implicades. El que és segur és 
que la façana del Districte s'il·luminarà de lila, com es 
farà en altres districtes.•

premis

La diada 2020 contra 
la violència vers les 
dones, semipresencial
L'acte tradicional de la Virreina es 
planteja per a xarxes i a botigues

districte amb les signatures de to-
tes les famílies. El projecte posa les 
persones al centre, elles són el més 
important. Nosaltres no deixem de 
ser unes privilegiades que no hem 
passat per cap dels seus traumes. 
Les famílies tenen uns fills que 
són el millor del millor. Les hem 
de tenir al peu del canó perquè 
Reperkutim són ells. Sense el seu 
suport no existiríem.•
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Breus

El CN Catalunya 
masculí recupera 
el partit ajornat i 
rep el Barcelona

El CN Catalunya masculí 
aprofi tarà la jornada 
de descans a la Divisió 
d'Honor per a recuperar 
el primer partit de lliga 
contra el CN Barcelona, 
que es va haver d'ajornar 
per un cas de positiu per 
coronavirus a l'equip 
mariner. El conjunt que 
entrena Tato Garcia es 
vol recuperar del debut 
amb derrota contra 
el Mediterrani (10-6), 
però al davant tindrà 
el sotscampió de la 
Supercopa d'Espanya. El 
'Cata' femení descansarà 
aquest cap de setmana, 
després de dues derrotes a 
l'inici de lliga.

Dol al Club 
d'Escacs Tres 
Peons per la mort 
de Joan Segura
El Club d'Escacs Tres 
Peons ha lamentat la mort 
de Joan Segura, president 
de la Federació Catalana 
d'Escacs (1978-1992) i 
membre actiu de l'entitat 
de Ros de Olano des del 
1997. "Trobarem a faltar la 
seva mirada encuriosida, 
sempre a la recerca d'una 
nova variant i el seu esperit 
optimista", explica el club 
en un comunicat. Segura, 
campió de Catalunya de 
veterans el 2004, va morir 
dilluns passat als 92 anys.

Cedida

Periko i José Díaz: 
"Amb partits trobarem 
el nostre propi estil"
Periko, conductor de Toc Escapulat, i el periodista José Díaz 
inicien la narració dels partits de l'Europa a Ràdio Gràcia

Àlex Gutiérrez Pascual

R amon Ortiz, Periko, con-
ductor del programa d’es-
ports Toc Escapulat de 
Ràdio Gràcia, i membre 
de la penya Eskapulats, i el 

periodista esportiu José Díaz, amb 
l'experiència de retransmetre par-
tits de la passada lliga E-futbol de 
Tercera, s'embranquen en tot un 
repte radiofònic: la narrració dels 
partits del primer equip masculí de 
l’Europa. Diumenge 1 s'estrenen al 
camp de la Pobla de Mafumet (16h).

Quin estil voleu donar a les re-
transmissions?
José Díaz: M’agrada molt com ho 
fa Rubén Martín a la Cope, em 
sembla dels millors narradors. 
Intentarem posar el nostre toc 
perquè al fi nal no hem de ser una 

Periko (esquerra) i José Díaz (esquerra), encarregats de la narració. Foto: À.G.P.

J.D.: Ens treu en part una cosa que 
pots afegir a la narrració. Podem 
provar d'estar deu segons en silen-
ci i que se sentin els jugadors, però 
l'esport són els afi cionats. 

Com ha acollit l’afi ció de l’Europa 
la decisió de fer retransmissions?
J.D.: S’ha reaccionat molt bé per-
què feia molt de temps sense això, 
és com manà caigut del cel. Hi ha-
via un interès, no només de la gent 
que era molt afi cionada a l’Europa, 
sinó del públic en general.
R.D.: La gent que recorda l’època 
de les retransmissions ho ha aga-
fat amb molt il·lusió i tenim el fac-
tor que els darrers anys la massa 
social de l’Europa ha crescut ex-
ponencialment. La gent està es-
perant aquestes retransmissions. 
També facilites un servei per a per-
sones d'edat, que és el que ha de 
fer una ràdio pública.•

Toc d'atenció a l'Europa per 
incompliment de normes 
sanitàries al Nou Sardenya. 
La Federació Catalana de Futbol 
ha fet un advertiment al club 
perquè prengui mesures per a 
fer respectar el protocol sanitari 
al Nou Sardenya, després que al 
partit de diumenge passat contra 
el Vilanova hi hagués afi cionats 
incomplint les normes de 
distància i mascareta. El següent 
advertiment comportarà sanció.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 2 
CE Europa 1 - 0 Vilafranca
Classifi cació
1. CF Igualada ..................... 6 punts.
5. CE Europa ....................... 3 punts.
Jornada 3 
CF Pobla Mafumet - CE Europa (1-
11, 16h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 2
FC Terrassa 1906 1 - 1 CE Europa
Classifi cació
1. FC Vic Riuprimer ........... 6 punts.

8. CE Europa ....................... 2 punts.
Jornada 3
CE Europa - CD Riudoms (1-11, 
11:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 2 
CEB Girona - UE Claret (ajornat)
Jornada 3 
UE Mataró - UE Claret (ajornat)

Grup 3 (Fase regular)
Jornada 2
Vedruna Gràcia - Basket Almeda 
(ajornat)
Escolapis Sarrià - Lluïsos de Gràcia 
(ajornat)
Jornada 3
CB Tarragona - Vedruna Gràcia 
(ajornat)

Lluïsos de Gràcia - UE Horta (ajor-
nat)

Copa Catalunya femenina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 2
SaFa Claror - Roser (ajornat)
Jornada 3
CB Valls - SaFa Claror (ajornat)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina (GrA)
Jornada 2
CE Mediterrani 10 - 6 CN 
Catalunya
Classifi cació
1. CN Terrassa .................... 6 punts.
5. CN Catalunya .................. 0 punts.
Jornada 1
CN Catalunya - CN Barcelona (31-
10, 18h)

Jornada 3
CN Catalunya - CN Sant Feliu (7-
11, 18h)
Divisió d'Honor femenina (GrA)
Jornada 2
CN Sabadell 19 - 5 CN Catalunya
Classifi cació
1. CDN Boadilla .................. 6 punts.
5. CN Catalunya .................. 0 punts.
Jornada 3
CE Mediterrani - CN Catalunya (7-
11, 13:45)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina
Grup 2
Jornada 4
Gràcia FS 1 - 6 AECS L'Hospitalet
Classifi cació
1. Les Corts EFS .................12 punts.
6. Gràcia FS ......................... 3 punts.

Jornada 4
CFS Eixample - Gràcia FS (8-11, 
12h)
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 (ajornat)

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

còpia. Volem que sigui el més fl uid 
possible i que sigui divertit. 
Ramon Díaz: M’agrada la narració 
d’Alfredo Martínez [Onda Cero]. 
No he narrat mai partits, el José 
ho ha fet poques vegades, i ens hi 
anirem trobant. Al primer partit 
segurament costarà més d’arren-
car, però amb uns partits anirem 
trobant el nostre propi estil i la 
nostra pròpia manera de fer.
 
La narració és dels partits de fora 
de casa per a l'afi ció que no es pot 
desplaçar. Com us vau decidir?
R.D.: És una idea que des que col-
laboro a Ràdio Gràcia el 2015 hem 
perseguit al que han passat per la 
secció d’Esports. Vaig començar 
col·laborant amb Aran Soler, que 
presentava el programa 100x100 
Europa, i ja en aquell moment 
vam comentar que estaria bé fer 
els partits de l’Europa. La ràdio té 

ara mateix les difi cultats que té, 
perquè està tancada per la Covid, 
però també de pressupost. Té les 
hores que té de tècnic de so i és 
complicat fer una narració els diu-
menges. Ara hem pogut trobar la 
fórmula. Però és estrany que una 
ràdio municipal des del 2003 no 
donés els partits no només de l’Eu-
ropa, sinó d’altres clubs i esports. 
És una aposta que s’havia de fer, 
començant per l’Europa, i més en-
davant veurem si és possible tam-
bé fer altres narracions. 

Diumenge serà a porta tancada.
R.D.: Encara farà l’estrena més es-
tranya. També serà molt estrany 
estar narrant enlloc de no ser a la 
graderia. El que diguem nosaltres 
i el que digui l’Àngel Garreta per 
xarxes és el que li arribarà al soci 
de l’Europa, tindrem una miqueta 
més de pressió.
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Sóc nascut al carrer Bruniquer, la meva àvia vivia 
al carrer Encarnació, i les meves tietes al carrer 
Secretari Coloma, ara Pau Alsina. Recordo quan 
la meva àvia m’explicava les corredisses per bai-
xar al refugi de la plaça Joanic durant els bom-

bardejos de la guerra civil, i les cues al carrer per entrar 
al futbol del vell Sardenya. Vaig començar a jugar a fut-
bol a un equip anomenat Atlètic Güell, amb seu social al 
carrer Santa Rosa cantonada Badia, al bar Torras, i que 
jugava els seus partits a l’antic camp de l’Àliga. Davant 
tenia la empresa el meu pare, sempre fi del seguidor de 
la meva trajectòria futbolísitica, que va seguir a la Penya 
Cinc Copes i va fi nalitzar al Poble Sec.

El destí és capritxós i després de gairebé trenta anys 
torno al barri, al Nou Sardenya perque el meu fi ll, en Fidi, 
entra a l’escola de futbol del CE Europa, quina il·lusió! 
Cinc lligues, una Barcelona Cup, una malaurada fi nal de 
la Copa Catalunya Juvenil perduda a la tanda de penaltis 
amb el Reus; participacions al MIC, València Cup, Oviedo 
Cup… i amb el primer equip un playoff contra l’Arandina, 
com a delegat. Tot plegat inoblidable!, i sempre intentant 
gaudir i col·laborant amb el meu estimat club, això si, 
sempre des del verd, on es viu el futbol de veritat.

L’any 2017, amb el meu fi ll ja fora del club, em propo-
sen entrar a la Junta Directiva i accepto. Que diferent 
viure el futbol del CE Europa des de la gespa, que des dels 
despatxos.

En la meva trajectòria professional he tingut la sort de 
treballar 23 anys en una gran empresa cooperativa com 
a responsable comercial i on he après a treballar sempre 

en equip, i respectant per sobre de tot a les persones.
He intentat, quan la meva disponibilitat m’ho ha per-

més, treballar i col·laborar amb aquest projecte tan com-
plicat i tan engrescador que es el CE Europa.

És per tot això que us he explicat, que em sap molt de 
greu tot el que ha succeït des de el passat 9 de setembre. 
No ho entendre mai.

He conegut tres presidents en aquest vint anys al club, 
pero només l’últim als despatxos, és cert que de vegades 
trigues molt de temps en conèixer de veritat a les perso-
nes.

Segurament si els votants coneguessin de veritat als 
seus candidats, potser canviarien el seu vot.

Visca l’Europa!•

El futbol, des de la gespa i els despatxos
Fidel Bernabeu Mira, exdirectiu del Club Esportiu Europa

Opinió convidada
Breus

Malestar als clubs 
amateurs pel nou 
ajornament de 
les competicions
Després del tancament 
dels equipaments 
esportius a les 9 del 
vespre i la limitació de 
l'aforament a la meitat 
de la capacitat, la nova 
suspensió de quinze 
die de les competicions 
no professionals i 
territorials des d'aquest 
cap de setmana ha 
provocat el malestar 
de nombroses entitats 
amateurs. Els clubs de 
bàsquet gracienc s'han 
referit a les limitacions 
en els entrenaments dels 
equips. El president de 
Bàsquet Lluïsos, Carles 
Rofes, reclama "més 
marge de maniobra" 
per a reorganitzar-los i 
planifi car la competició. 
En la mateixa línia s'ha 
expressat Bernat Devant, 
coordinador del SaFa 
Claror. "Em semblaria una 
temeritat", diu Devant en 
referència a iniciar la lliga 
en les condicions actuals.
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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.

A Dones del 36 sempre hi ha tema: en deu anys hi ha hagut 
des de les castanyes del dia de la inauguració entre dirigents 
polítics fi ns a les fi ltracions del pàrquing, els llançaments-
de globus de pintura als pisos de 600.000 euros i la polèmi-

ca per les reixes que ara sembli que mai van estar. Quitxalla, famílies i 
gossos s'ho combinen més o menys bé. Però no passa gaire temps fi ns 
que cal una o altra reforma. L'última, aquesta setmana: s'hi van ajun-
tar operaris municipals que s'havien deixat de posar unes peces a la 
mitgera de la miliciana i els d'Endesa, que feia set mesos que havien de 
fer l'escomesa defi nitiva. "És la línia de baixa tensió que connecta amb 
el quadre elèctricde la placa fotovoltaica", diuen fonts municipals. 

El
depen-

dent

Cartes al director

On viurem les 
persones velles? 
Som persones velles, veiem el nostre fu-
tur en mans de fons voltors o en mans 
d'una administració que ens farà passar 
de casa nostra amb assistència a casa tu-
telada i fi nalment a una residència. Però 
no tots ni totes volem aquest futur, ni per 
a nosaltres, ni per a les nostres fi lles que 
són qui fi nalment fan la cura quan no ar-
riben altres suports. Tenim un projecte, 
un nou model d'envelliment que ja funci-
ona a molts països, un model cooperatiu, 
col·laboratiu, participat, autogestionat. 
Podria ser fàcil: un model d'envelliment 
públic-comunitari que en base a projecte 
d'envelliment en convivència pugui comp-
tar amb un espai públic on construir una 
llar per a persones grans. L'administració 
autonòmica ha de considerar la vellesa 
com a vulnerabilitat per accedir a l'habitat-
ge protegit, ha d'ampliar la cartera de ser-
veis als cohabitatges de persones grans, la 
local ha de facilitar espais en dret de super-
fície per ubicar els projectes que retorna-
ran al municipi. Pot ser fàcil. 

Anna Corrons i Miralles i Maria Pla Torres, 
de Can 70

Fe d’errades 
El Vedruna Gràcia Bàsquet juga a Primera 
Catalana i no a Copa Catalunya, com apa-
reixia en el número anterior. 
Per una altra banda, el cognom correc-
te d'un dels conductors del programa Toc 
Escapulat, de Ràdio Gràcia, és Ramon Ortiz 
'Periko', i no Ramon Díaz, com s'informava 
erròniament a la notícia d'esports de la set-
mana passada.

Editorial

No més enderrocs

E l lema que encapçala l'editorial d'aquesta setmana només l'havíem 
sentit en els últims anys a la llunyana Vallcarca, quan els veïns més 
mobilitzats havien volgut aturar el rellotge de l'anomenat progrés 

qüestionant un projecte dat i beneït per anteriors governs municipals i 
que sota el nom de Rambla Verda suposava un nou passeig verd paral·lel 
a l'avinguda però també l'enderroc de blocs encara habitats. El crit de 
No més enderrocs retrunyia a Vallcarca i des de la Vila se seguia amb el 
ritme quotidià habitual, com si allò no passés a quatre passes.

Però el ritme quotidià de la Vila de Gràcia, del nucli històric, tam-
bé ha sentit aquest lema de manera íntima en moltes cases de veïns 
dels grans eixos viaris, tant aquelles que encara estan habitades per 
històrics residents de renda antiga com aquelles que han rebut les no-
ves generacions de veïns 
en règim de lloguer o de 
comprador de risc. El risc 
estava en els enderrocs, 
en l'expropiació de l'Ajun-
tament per complir els 
propòsits del Pla General 
Metropolità de 1976, que 
a la vista ha deixat un es-
cenari caduc d'entrants i 
sortints que mai més es 
posaran en línia. Així ho ha decidit de facto aquesta setmana l'equip 
de coordinació de la modifi cació del PGM en l'àmbit de Gràcia, el pla 
que executarà el treball detallat sobre la conservació del patrimoni 
que es va aprovar inicialment l'any passat. 

Quaranta-quatre anys després d'aquell PGM i 34 després d'aquell pri-
mer pla especial que als anys 80 va impedir la via O, Gràcia torna a repen-
sar-se aspirant a mantenir afectats els espais verds on encara hi ha pisos, 
a guanyar algun equipament a costa d'expropiar alguna parcel·la i a man-
tenir per sempre els seus característics queixals a les grans vies. 

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. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Gràcia es repensa de 
nou 34 anys després 
d'aquell pla especial que 
va impedir la via O

Ull de 
dona

Lola Capdevila

Ja fa anys que ho veiem amb més o 
menys claredat i fa temps que hi 
lluitem amb ben pocs resultats. 

Darrerament, però, això ja comença a ser 
una evidència insultant. Com pot ser que 
cada dia surtin a les notícies de televisió 
un munt de dones treballant en centres 
sanitaris, residències, escoles, laborato-
ris de recerca, i en el punt àlgid de la in-
formació sempre o gairebé sempre surt 
un home explicant el què i el perquè de 
les coses i les situacions? Si llegim els càr-
recs solen ser gerents, directors, caps, ex-
perts... No hi ha prou dones competents 
per aquests càrrecs? Tinc la certesa que 

sí i aleshores la pregunta és: per què no 
els hi donen veu més sovint? 

El món mediàtic superfl u i també el 
de la informació més seriosa només bus-
quen dones, sense càrrecs i amb cert ano-
nimat, quan s’ha de parlar de precarietat 
laboral i de sentiments, quan s’ha d’obrir 
el cor i explicar de manera senzilla el que 
signifi ca en l’àmbit personal l’estrès, la 
impotència, el que representa tornar a 
treballar després d’unes curtes vacan-
ces sense poder desconnectar, la difi cul-
tat de la conciliació familiar quan s’està a 
primera línia... Els homes no poden par-
lar de tot això? Afortunadament tenim 
mitjans de comunicació com el que teniu 
a les mans que sí que donen veu a les do-
nes. Gràcies. Seguim.•

La veu de les dones

En el punt àlgid de la 
informació sempre surt 
un home explicant el 
perquè de les coses
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La visibilització de 
l'esport femení

E l llenguatge amb què es parla en el món de l’esport 
sovint distingeix entre esport i esport femení. Les 
pròpies federacions, els clubs, l’afi ció… arreu tro-
bem aquesta pràctica. Es dóna a entendre que hi 
ha l’esport (que si no s’especifi ca és masculí) i una 

categoria a banda que és l’esport femení. El llenguatge 
que es fa servir ho dona a entendre de forma subconscient 
però també s’utilitza en mode formal, només cal veure l’es-
tructura de moltes federacions esportives. Somnio el dia 
que parlem d’esport i qui ens escolta preguntés: masculí o 
femení? Sense sobreentendre quin dels dos ha de ser. Si hi 
ha equips femenins, hi ha equips masculins i hi ha equips 
mixtes; hauríem de denominar-los així. Cap d’ells amb 
l’atribut de ser l’equip. La visibilització de la dona en l’es-
port passa entre altres coses per aquesta: si utilitzem un 
llenguatge equilibrat en aquest sentit, facilitarem que es 
vagi normalitzant l'equilibri en la realitat.

Els mitjans de comunicació, i qui és CM en un club o en-
titat esportiva, tenen també un paper molt rellevant. Es 
tracta de donar el mateix tracte a esport masculí i esport 
femení, entrevistar amb les mateixes pautes una espor-
tista dona o un esportista home. Per què li pregunten a 
una esportista dona si li és fàcil conciliar l’esport amb la 
parella o la família? Gosarien preguntar-li a un esportista 
home? No ho he vist mai. Una entrevista esportiva ha de 
centrar-se en els mèrits esportius, sense biaix de gènere. 
Un tractament informatiu de l’esport sense biaix i una di-
fusió equilibrada d’esdeveniments esportius contribueixen 
a generar afi ció i seguiment en un i altre; no ens val l’excu-
sa que hi ha poca afi ció o seguiment si no se’n fa ressò i di-
fusió sufi cient.

Els canvis han de venir de baix, des de la base, però tam-
bé serà bo fer-los arribar des de dalt. Si les dones som el 
50% de la societat, vulguem-ho ser també en la pràctica de 
l’esport, en la gestió esportiva, en clubs i entitats, en fede-

racions... El repartiment de gènere és desigual segons l’es-
port de què es tracta, però qualsevol persona veu que en 
l’actualitat hi ha un clar biaix, en general. Fem-nos valer 
i fem-nos veure, ambdues coses són molt importants. Si 
volem una societat justa hem de posar a l’abast de nenes i 
nens, a l’abast d’homes i dones les mateixes instal·lacions, 
els mateixos recursos, les mateixes prestacions, les matei-
xes condicions.•

Núria Pi, consellera d'ERC al districte de Gràcia

Si volem una societat justa, hem 
de posar a l'abast de nenes i nens, 
d'homes i dones, les mateixes 
instal·lacions i els mateixos 
recursos, prestacions i condicions

Foto: Àngel Garreta

la 
setmana

Legitimitat esquerdada

Lluís Bou

La importància de la legitimitat de la 
política la vam conèixer amb la sen-
tència del Tribunal Constitucional 

contra l’Estatut. La participació en el refe-
rèndum estatutari del 2006 va ser només 
del 48,9%, però quan el Constitucional no 
va respectar el que s’havia votat i li va pas-
sar el ribot, va desencadenar la crisi polí-
tica més important que ha viscut l’Estat 
espanyol, i que encara pateix.

El 2006 molt poques persones eren 
conscients de la crisi de legitimitat que 
s’estava desencadenant, i que va esclatar 
el 2010 a la manifestació de la sentència, 
la primera concentració independentista 
massiva. L’havia impulsada la crisi de le-
gitimitat. Catalunya és encara ara l’única 
comunitat que es regeix per un text esta-
tutari que no és el que va votar.

La legitimitat és aquells intangibles 
que la política amb els llums curts no va-
lora, però que té importància. I especial-
ment en un moment de crisi institucio-
nal com la d’ara, a escala mundial, amb la 
crisi de la Covid. No es pot resoldre amb 
una gestió de tràmit o amb aire provisi-
onal. Catalunya es troba en una situació 
molt delicada en la segona onada de la 
Covid, perquè l’ha agafada amb el pre-
sident Quim Torra destituït pel TSJC, i 
sense que s’hagi restituït el càrrec amb la 
dosi de legitimitat imprescindible.

Els problemes del Govern en gran part 
venen d’aquí, perquè el vicepresident 
Pere Aragonès, per més que n’hagi obtin-
gut les funcions, no en té la legitimitat 
perquè ningú l’ha votat per fer realment 
de president. A qualsevol altra persona li 
hauria passat el mateix. Ni la coordina-
ció del Govern és la mateixa que hi havia 
amb Torra, ni la percepció que la ciutada-
nia té del que ordena la Generalitat és si-
milar. Alguna cosa s’ha trencat.•



L’Independent de Gràcia
30 d'octubre de 2020

12

el 
bloc

La salut i la crítica 
constructiva

Àlex Gutiérrez Pascual

Una màxima antiga del bàsquet diu 
que un bon atac sorgeix d’una bona 
defensa. I que la millor improvi-

sació a l’hora d’abordar aquest atac és 
la que està preparada. La planifi cació i 
l’organització són valors que es treba-
llen durant els entrenaments, en un es-
port on l’estratègia és tan rellevant. Com 
si fossin assaigs d’una obra de teatre, es 
repeteixen moviments, es proven tàcti-
ques i idees noves. Per això tenen tanta 
importància: com més temps, millor. 

D’això es queixen els clubs amateurs 
de bàsquet. Les noves restriccions ho-
ràries per mirar de frenar els contagis 
per Covid-19 han obligat a reorganitzar 
aquests entrenaments, que han passat a 
tenir menys dies o han de ser més curts. 
Les limitacions horàries també afecten 
la logística dels desplaçaments per als 
partits fora de casa, que requereixen la 

mobilitat del conjunt, l’equip tècnic i en 
participants de menys edat, familiars. 
I aquest dijous s'ha presentat una nova 
suspensió de les competicions no profes-
sionals fi ns al 13 de novembre. 

El més destacable de la queixa 
d’aquestes entitats esportives és el seu 
plantejament constructiu, i sent consci-
ents que la seva activitat no ha de passar 
per davant de tot. Només demanen més 
planifi cació. I si no es donen les condici-
ons per competir, doncs no es competeix. 
“Donem prioritat a la salut abans que la 
competició”, va explicar Lídia Haro, coor-
dinadora del Vedruna Bàsquet, a princi-
pis de setembre, quan els equips comen-
çaven els entrenaments amb mesures 
sanitàries. Aquesta setmana ha repe-
tit aquesta idea el president de Bàsquet 
Lluïsos, Carles Rofes: “La salut, per da-
vant de tot”. La crítica constructiva i 
la salut al centre, unes idees a tenir en 
compte en els temps que corren.•

scual

Opinió convidada
Josep Callejón, president del Grup d'Estudis Coll - Vallcarca i Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona

Sobre el plenari del 
dia 14 d'octubre

E l Grup d’Estudis del Coll – Vallcarca ja està acostu-
mat a que les nostres demandes, projectes o petici-
ons al Districte siguin obviades, negades i fi ns i tot 
no tingudes en compte o passades de llarg. I quan 
s’ha fet quelcom en el barri gairebé mai ens han 

consultat, simplement han fet la seva, pifi ant-la la majo-
ria de vegades i aplicant la seva ignorància sobre l’espai a 
tractar. Hi ha un bon grapat d’exemples i referiré alguns 
que si haguessin deixat a un costat la seva prepotència 
per consultar al nostre Grup, que encara que no presu-
mim de saber-ho tot, podem assegurar que sabem molt 
més que ells.

Començaré referint com va anar la restauració de la 
Font Rúbia: aquest indret des de que el nostre Grup, l’As-
sociació de Veïns i algunes entitats més vam demanar 
aquesta restauració fi ns que ens van presentar el pro-
jecte van transcorre uns 18 anys. Aquesta font estava 
dintre d’un petit terreny particular entre els carrers Coll 
de Portell i Tirso, abandonat, fet servir com a abocador 
d’escombreries, pipican, cau de rates, producció d’humi-
tats a les fi nques del costat... En aquesta ocasió, que va 
ser l'única, sí que ens van presentar un projecte i ens van 
consultar, i també ens van donar l’ocasió de fer algunes 
modifi cacions i millores que malauradament no van tenir 
en compte.

També Can Carol i el Consolat van ser iniciatives del 
nostre Grup, i una quarantena d’entitats van donar su-
port al nostre projecte d’instal·lar el Museu del Còmic i la 
Il·lustració de Barcelona al nostre barri, però aquest pro-
jecte ni tan sols es va tenir en compte a l’hora de presen-
tar els concursos de projectes i d’idees. El destí d’aquests 
dos indrets: casals de barri un a 150 metres de l’altre.

 A Can Carol van començar les obres i ja deu estar a punt 
d’acabar, però el Consolat segueix amb el seu procés de de-
teriorament i sense cap perspectiva tot i que el procés de 
molts anys va ser anterior al de Can Carol i només falta-
ria licitar l’obra. El veïnsi iveïnes de sobre el pont se senten 
discriminats per aquest tracte i la manca de serveis que re-
ben del Districte des de sempre, però no donen explicaci-
ons acceptables. 

Primera prova pilot de Pressupostos Participatius: aquí 
vam veure la possibilitat de poder publicar un primer vo-
lum del nostre llibre Gent del nostre barri vista per la gent 
del nostre barri, del qual tenim mes de tres-cents articles, 
producte de les històries escrites pels veïns, amb més d’un 
miler de fotografi es, dibuixos, il·lustracions, però a mida 
que anaven explicant com seria el desenvolupament vaig 
anant perdent entusiasme, no obstant vaig participar en les 
cinc sessions setmanals que es feien al centre del Coll – La 
Bruguera, en les quals el nostre llibre va sortir com el pro-
jecte cultural realitzable amb més possibilitats.

Malauradament a les primeres votacions que es van fer 
a la Biblioteca Jaume Fuster el nostre projecte va estar to-
talment desprojectat. El nostre grup vam ser els primers 
en presentar a Decidim un projecte, el de Balet i Blay, i vam 
ser víctimes d’un altre discriminació: el barri d’ El Coll no 
hi entrava, vam perdre una ocasió d’or per donar a conèi-
xer i preservar la vàlua d’aquest edifi ci com a mostra del 
patrimoni cultural i industrial del nostre barri. 

Passo directament al Plenari del dia 14 d’octubre, on 
ERC presentava un prec perquè l’Ajuntament adquirís l’edi-
fi ci de Balet i Blay situat en el passeig de la Mare de Déu del 
Coll per instal·lar-hi el Museu del Còmic i la Il·lustració de 
Barcelona i preservar el seu valor. Vaig empassar-me tot el 
plenari telemàticament, perquè aquest prec era l’últim, per 
sentir que es rebutjava, per manca de diners degut a la situ-
ació pandèmica. 

La meva refl exió i alhora la meva recriminació: Aquest 
projecte es massa gran i no es pot assumir amb el pres-
supost de districte. El que demanem es que ens obriu el 
camí i ens acompanyeu presentant el projecte a l’Ajunta-
ment de Barcelona, Generalitat, i l’Estat. La vostre posició 
de negativismes privarà a la ciutat, a Catalunya i l’Estat 
de gaudir del millor Museu del Còmic del món. Crec que 
amb tres legislatures que portem demanant que se’ns es-
colti i se’ns tingui en compte, ja es hora de fer alguna cosa 
al respecte i donar als veïns i veïnes sortida a les seves rei-
vindicacions i drets.•

Demanem que ens obriu el 
camí presentant el projecte a 
l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat

Un plantejament 
constructiu, el més 
destacat de la queixa 
dels clubs de bàsquet

Dibuix: Josep Callejón

Opinió
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Exposicions
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 30 d'octubre
Contes de tradició oral catalana: De brui-
xes, ànimes i històries tenebroses.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h 

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

Dissabte 31 d'octubre
Castanyada del Coll. Circ amb Ricky 
El professor de Tennis. Bingo musical 

(12.30), Panellet electrònic amb Kapara 
Sound (14.15) i concert de Sabor de Gràcia 
(20h). Imprescindible reservar entrada 
per poder venir a veure els espectacles en 
els enllaços de la web de l'equipament. 
Parc de la Creueta del Coll, a partir de les 
11.30 h 

Concert: Música bruja (folk, fl amenc i 
electrònica).
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Diumenge 1 de novembre
Contacontes: Historias de muerti-
tos y muertotes en su altar. Amb Willo 
Arunategui i Pau Peralta.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 19 h

Dimecres 4 de novembre
2princesesbarbudes, la bona vida. Amb 
Helena Casas, Marc Marcé, Marc Poch 
i Toni Vilaprinyó. Espectacle inclòs al 
Barcelona Districte Cultural. A partir de 4 
anys. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Dilluns 9 de novembre
Renova la roba en format virtual. Amb un 
conjunt de tallers i altres iniciatives per 
potenciar una moda més sostenible. Els 
participants graven un vídeo de 30 segons 
i es penja a la xarxa que es vulgui etique-
tant la Fontana. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Dimecres 11 de novembre
Vermicompostatge a les escoles. Sessió 
introductòria per a professorat on es 
mostrarà com funciona un vermicompos-
tador, les seves parts i com tenir cura de 
tot el procés i dels seus silenciosos prota-
gonistes. Ideal per acostar aquest mètode 
a les aules i incorporar-lo a la vida diària 
del centre, on l’alumnat es pot involu-
crar en aquesta tècnica senzilla, discre-
ta i econòmica, que transforma restes 
orgàniques en adob ric per a les plantes 
de l’escola. La sessió es farà en format 
virtual amb la plataforma Zoom. Cal ins-
cripció prèvia a aula@boscturull.cat o al 
932133945 
Aula Ambiental Bosc Turull (passeig 
Turull, 2), a les 17.30 h

Entitats

Divendres 30 d'octubre
Futbol i Anarquisme, una visió des 
d'Amèrica Llatina.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Dissabte 31 d'octubre
Concert: Raquel Lúa. La jove composi-
tora barcelonina presenta el seu primer 
disc Ruegos y demás. Cal inscripció prè-
via enviant un correu electrònic a admi-
nistracio@lavioleta.cat 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20.30 h

Dilluns 2 de novembre
Nova exposició a la Violeta de la mà de la 
fotògrafa Núria Aguadé que presenta la 
seva sèrie fotogràfi ca Swing.
La Violeta (Maspons, 6)

Dimarts 3 de novembre
Missa de difunts. Pels socis i familiars de 
socis del Centre.
Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 19.30 h

Dimecres 4 de novembre
XIV Obert Vila de Gràcia Grup B. Club 
d'Escacs Tres Peons.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.15 h

Divendres 6 de novembre
Docufòrum: Imprescindibles, Remedios 
Varo. Presenta Agita't Gràcia.
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. 
S'ha de sol·licitar cita prèvia al 932374302 
o secretaria@orfeogracienc.cat
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

 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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El primer Congrés 
Nacional de Música 
d'Arrel debat al CAT 
el futur del sector
A més de ponències d'experts, el programa inclou els 
concerts de Joana Gomila i Arnau Obiols i de Carles Belda

Silvia Manzanera

P revist per al passat mes 
d'abril i ajornat a causa de 
la pandèmia, el Congrés 
Nacional de Música d'Arrel 
tindrà lloc fi nalment del 13 

al 15 de novembre al Centre Artesà 
Tradicionàrius. A partir de la ini-
ciativa del col·lectiu La Xeixa i or-
ganitzat per la Direcció General de 
Cultura Popular de la Generalitat i 
el CAT, la trobada pretén revifar la 
música d’arrel al territori català i 
alhora ser un altaveu per visibilit-
zar la pluralitat d’opinions, i ana-
litzar l’evolució del funcionament 
del sector per afrontar el futur 
amb més coneixements de causa. 
"Després de cada concert ens tro-
bàvem debatent sempre sobre les 

mateixes coses, així que d'aquí va 
sorgir la idea de fer un congrés per 
tal de conèixer punts de vista dife-
rents", explica Joana Domènech, 
membre de la Xeixa. 

Des de l'inici de la gestació del 
congrés -ara fa més d'un any- els 
impulsors ja van assenyalar sis 
àmbits temàtics "per poder fer un 
anàlisi més exhaustiu", com apun-
ta Manu Sabaté, portaveu del col-

Joana Gomila i Arnau Obiols faran el concert inaugural. Foto: Cedida

Breus

El mag Roger Sala, 
primer premi en 
una edició del 
Màgicus atípica

Màgicus, el Festival de 
Màgia Jove de Barcelona, 
va celebrar aquest cap 
de setmana a Lluïsos la 
seva edició més atípica, 
on els organitzadors van 
optar per concentrar 
l’energia en el concurs de 
mags i en la formació de 
diumenge, i així garantir 
la celebració d'una 
iniciativa que té com a 
objectiu promocionar la 
màgia jove. Així, l'onzena 
edició va premiar Roger 
Sala, en segon lloc Peio 
Rivas i el tercer premi ex 
aequo per Doble A i Aleix 
Ferer. El concurs també 
va oferir l’actuació de 
les joveníssimes “Next 
Generation” amb el seu 
estil de màgia familiar.

El passeig de Sant 
Joan exposa cors 
de llana en una 
mostra interactiva
L'artista Greta Shanley 
proposa "La caça del cor 
content", una intervenció 
al llarg del passeig de 
Sant Joan on ha instal·lat 
als parcs infantils cors 
fets de llana que animen 
als vianants a escriure 
amb guix una resposta a 
la pregunta "què fa feliç 
al teu cor, Barcelona?", i 
compartir la imatge a les 
xarxes socials.

Foto: Lluïsos de Gràcia

Un congrés sobre música amb 
música. El concert inaugural 
del divendres 13 de novembre 
serà un espectacle de nova 
creació a càrrec de Joana 
Gomila i Arnau Obiols: CA!, que 
barreja diferents disciplines 
artístiques i que comptarà amb la 
companyia d’arts visuals Atzur.

Es vol prioritzar 
l'activitat 
presencial tot i que 
els debats també es 
faran per streaming

lectiu organitzador: identitat; co-
municació i difusió de projectes i 
esdeveniments; models d’organit-
zació professional; models peda-
gògics; creació artística; llegat i 
relleu generacional. El programa 
presenta diferents activitats per 
debatre els sis àmbits, com ara 
ponències d’experts, comunicaci-
ons dels agents del sector, espais 
de debat i conversa, presentació 
de projectes d’escoles de músi-
ca i festivals del territori. A més, 
les nits de divendres i dissabte es 
presentaran, en concert les pro-
postes musicals de Joana Gomila 
i Arnau Obiols, i de Carles Belda. 
"No podíem fer un congrés de mú-
sica sense música", afegeix Sabaté. 
Malgrat les restriccions i les noves 

mesures de seguretat anti Covid, 
els organitzadors han apostat per 
"prioritzar la presencialitat", tot i 
que les conferències també es fa-
ran per streaming i hi ha alterna-
tives online en el cas de més res-
triccions. "No volem que només 
s'exposin els temes sinó que hi 
hagi debat entre els assistents i 
diferents punts de vista, per això 
tothom interessat es pot acredi-
tar", explica Domènech. 

El diumenge a la tarda s’ha re-
servat un espai de pòsters, en què 
entitats, escoles, festivals i associ-
acions podran presentar els seus 
projectes a l’espai del vestíbul del 
CAT. Finalment, a les 17 h, serà el 
moment d’extreure les conclusi-
ons dels 3 dies de Congrés.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Mónica Naranjo, la huella de la 
pantera. Dv, 19.50.
• Eso que tú me das. Dv, 16.00. Ds 
i dg, 20.15. Dl, dm, dc i dj, 16.00 i 
20.15. Dv, 20.10.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, 17.50. 
Ds i idg, 16.00 i 18.05. Dl, dm, dc 
i dj, 18.05.
• Regreso a Hope Gap. 18.00. Dv, 
16.00. Ds, dg, dg, dm i dc, 16.00 i 
20.00. Dj, 15.50.
• No matarás. 20.10.
• Las hijas del Reich. 15.55.
• Sentimental. 18.10. Dj, 17.55. 
15.55 i 20.20.
• Emma. Dj, 19.40. 17.50. 15.50 i 
19.45. Dj, 15.50.
• Las brujas de Roald Dhal. 15.55, 

17.55 i 20.05.
• La voz humana. 18.30. 
• Idiot Prayer - Nick Cave Alone at 
Alexandra Palace. Dj, 20.00. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Binti. Ds i dg, 16.00.
• Sentimental. Dv, ds i dg, 16.00, 

18.00 i 20.00. Dc i dj, 18..0 i 20.00.
• No matarás. Dv, 16.00. Ds i dg, 

20.15.
• Asian Film Festival Barcelona. 

Dv, ds i dg, 18.00 i 20.00. Dc i dj, 
16.00, 18.00 i 20.00.

• Verano del 85. Ds i dg, 18.15.
• Caperucita Roja (Mostra 

Documentalistes 
Iberoamericanes). Dv, 19.30.

• El Club de los Divorciados. Ds i 
dg, 16.15. Dv, 17.00.

• Robots (documental del mes). 
Dj, 19.30.

Verdi. Verdi, 32. 
• Sentimental. Dv, dl i dj, 11.30, 
14.00, 17.00, 18.55 i 20.30. Ds, 
dg, dm i dc, 14.00, 17.00, 18.55 i 
20.30.
• La voz humana. Dv, ds, dg, dl 
i dj, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 i 
18.55. Dv, ds, dg, dl i dj, 12.30, 
20.20 i 21.20. Dm, 11.30, 14.00, 
15.00, 16.00 i 18.50. Dm, 12.30, 
20.25 i 21.20. Dc, 11.30, 14.00, 
15.00, 16.00 i 20.20. Dc, 12.30 i 
21.20.
• Eso que tú me das. Dv, dl, dc i dj, 
11.30, 14.00, 16.00, 17.25 i 20.50. 
Ds, dg, dm, 14.00, 16.00, 17.25 i 
20.50.
• Cartas mojadas. Dv, dl, dm i dj, 
16.15.
• Emma. Dv, ds, dg i dl, 113.0, 
16.00, 18.00 i 19.55. Dm, 16.00 i 
18.00. Dc, 16.00 i 18.05. Dj, 16.00, 
18.00 i 19.55.
• Rifk in's Festival. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 14.00.
• Regreso a Hope Gap Dv, ds, dg, 
dl, dc i dj, 11.30, 14.00, 16.00, 
18.05, 20.10. Dm, 11.30, 14.00, 
16.00, 18.25 i 20.15.
• Península (preestreno). Dm, 
11.30.
• Frida viva la vida (documental). 
Dm, 11.30 i 18.15.
• Cielo sobre Berlín. Dj, 11.30.
• Trolls 2 gira mundial. Ds i dg, 
11.30 i 16.00. Dv, dl, dc i dj, 18.25. 
Ds i dg, 14.00 i 18.25. 16.00

Verdi Park. Torrijos, 49
• Las niñas. 16.00.
• El artista anónimo. 18.00. Dj, 
17.55.
• Falling. Dv, ds, dg i dl, 18.00 i 
20.00. Dm, dc i dj, 18.00.
• Cunningham. 16.00.
• Rifk i's Festival. 18.05 i 20.20.
• La boda de Rosa. 16.00.
• Mónica Naranjo. La huella de la 

pantera. Dv, 20.00.
• Corpus Christi. Dv, 15.55. La res-
ta, 15.55 i 20.00.
• Uno para todos. 18.10.
• Emma. Dm i dc, 19.55.
• Zombeavers (Castores zombi-
es). Dv, 20.00.
• Little Monsters. Ds, 20.00.
• Melanie, the girl with all the 
gifts. Dg, 20.00.
• La horda. Dl, 20.00.
• Train to Busan. Dm, 20.00.
• Seoul Station. Dc, 20.00.
• Península (preestreno). Dj, 
20.00.
• Cielo sobre Berlin (Win 
Wenders). Dj, 19.50. 15.
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entrevista

"Què és ser artista 
sonora? Doncs no ho sé" 

Inquieta, hiperactiva, creativa, especialista en ferreteria conceptual. 
A Eli Gras les etiquetes li generen moltes preguntes. Sí té clar 

que el LEM és necessari perquè s'han d'educar orelles.

S. Manzanera

El festival OFF LEM 2020 ha-
via de celebrar el concert 
de clausura aquest diven-

dres, però les noves mesures del 
Govern obliguen a ajornar-lo, 
tot i que al tancament d'aquesta 
edició encara no es tenia la con-
fi rmació. L'artista gracienca Eli 
Gras hi forma part del cartell.

Ara fa molt que no actues al 
LEM. Què havies preparat per al 
concert de clausura? 
Crec que no hi participava des del 
2004 i he canviat molt la meva 
manera de fer. Per a aquesta oca-
sió portava una nova parafernà-
lia amb molts elements, 22 canals 
d'àudio, tres taules de mescles, 
i m'agrada fer-ho tot en directe 
però porto algunes coses grava-
des que em tenen enamorada. La 
progressió del so no és matemà-
tica i si porto alguns efectes em 
permeten fer transicions. 

Cap instrument que es reconegui?
Faig artesania del so, interpreta-
cions d'objectes com poden ser 
restes de la indústria, que potser 
emeten un so que no és l'espe-
rat. I com a instrument reconei-
xible tocaré la guitarra elèctrica. 
M'agrada molt fer-la servir per-
què transmet agressivitat. Porto 
coses de trasteria i tinc moments 
de prova, tot i que intento que hi 
hagi un discurs que aglutini tot, 
una mena de suite.

Et consideren una de les artistes 
més infl uents de l'underground 
barceloní. T'agrada l'etiqueta?
Em costa una barbaritat. Parlant 
amb gent amiga, admetre que 
ets artista sonora ja em gene-
ra més preguntes que respostes. 

Faig música experimental des del 
1983 i també m'han infl uenciat a 
mi. He fet classes d'instruments 
inventats o he tocat en àmbits 
diferents i a base de tenacitat he 
seguit l'activitat, i potser sí que 
al fi nal hi ha gent que et segueix 
i sap coses de tu. Es pot dir que 
he sigut una persona visible dins 
d'aquest panorama. 

En un sector que no ho té fàcil...
Mai acabes d'assumir que ets 
professional, perquè penses més 
en un metge que no en un artista 
sonor. Potser sí que ho sóc. Però 
també has de repensar-te, perquè 
et pots estar mig any sense tocar; 
a mi m'ha passat.

A Europa està millor que aquí? 
A Holanda, França o Portugal 
està molt assumit, hi ha molta 
cultura a nivell popular, i les ins-
titucions faciliten molt la vida a 
la gent de la cultura. De tota ma-
nera, tot i ser una música mino-
ritària tinc la sensació que hi ha 
molta gent fent coses boníssimes, 
aquí i a tota Espanya. Hi ha dedi-
cació i comunitat. 

Què en penses de la trajectòria i 
evolució del LEM? 
La percepció dels inicis és dife-
rent, quan vaig aterrar al territo-
ri Nubla, que era inabastable. El 
LEM ha fet una evolució lògica, 
amb conceptes afegits però sem-
pre amb la mateixa línia, respec-
tada i diversa, barrejant formes 
d'expressar. És molt valent que 
l'equip actual de Gràcia Territori 
Sonor hagi decidit tirar endavant 
aquesta edició, que considero 
que no és menor. Són continua-
dors de l'esperit del Nubla, de la 
seva herència cultural. I el sector 
necessita del LEM perquè neces-
sitem educar orelles.

En quin projecte treballes ara?
Tinc un piano sense carcassa al 
convent de Sant Agustí i faré una 
sessió experimental perquè no 
me'l puc quedar, en aquesta ciu-
tat manquen espais per guardar 
obres i objectes. De fet hauré de 
llençar la gran majoria d'objectes 
i instruments que guardava en 
un local. També estic enllestint 
un documental sobre les aventu-
res d'aquest piano. •

La música experimental Eli Gras és una fan dels 'trastos'. Foto: Cedida

Joan Millaret Valls

Després de passar pel 53è Festival de Cinema de 
Sitges en rang de projecció especial, arriba a les 
sales l’adrenalític thriller No matarás del manre-

sà David Victori. Victori, a qui Ridley Scott va produir 
el luxós curtmetratge Zero (2015), es serveix de l’actor 
Mario Casas en un registre inusual per protagonitzar 
el seu segon llargmetratge després de El pacto (2018). 
Amb aquest títol tan contundent de ressonàncies bí-
bliques, David Victori proposa una situació extrema 
per dur el personatge al límit i posar-lo a prova. 

Una ànima càndida, Dani (Mario Casas), que viu 
entregat a cuidar el pare malat, no sap què fer amb 
la seva vida després de la mort del progenitor. Un és-
ser encloscat, introvertit, tancat en el seu encapsula-
ment, coneix una estranya noia que li obra les portes 
del desconegut just el dia que pren la decisió de fer un 
viatge pel món, pressionat per la seva germana Laura 
(Elisabeth Larena). 

L’encarregada d’arrossegar aquest bon jan a les 
profunditats insondables d’una nit boja i violenta és 
Mila (Milena Smit), la clàssica fi gura de la femme fa-
tale del cinema negre, una dona sensual, tan inesta-
ble com perillosa. Més enllà d’aquesta trama para-
noica d’un home senzill i bo engolit per la nit, i que 
ens evoca clàssics moderns com Jo, ¡qué noche! (1985, 
Martin Scorsese), sobresurt també el protagonisme 
de la ciutat, concretament la zona barcelonina de Sant 
Andreu, mixtura de habitatges i zones industrials. 

Un dels trets estilístics característics d’aquest fi lm 
és una realització nerviosa, frenètica, sovint càmera 
en mà i enganxada al cos del seu protagonista. 

A No mataràs, aquest descens a l’infern particular 
de Dani, ve acompanyat d’una actuació amb forta em-
premta de Mario Casas. L’actor sobresurt en aquesta 
radiografi a noctàmbula d’una inaudita transforma-
ció personal que fa emergir l’inesperat costat fosc del 
protagonista.•

'No mataràs', de David 
Victori, engolit per la nit 

crítica de 
cinema
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