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El CN Catalunya llança un SOS
a l'Ajuntament per evitar la
fallida del club pels deutes
La històrica entitat de la Salut no pot cobrir un fons negatiu de 650.000
euros vinculat a la renovació de la instal·lació que es va acabar l'any 2009

Albert Balanzà

A

ra fa 25 anys que el CN Catalunya va escriure una
de les pàgines d'or de l'esport català amb la Copa
d'Europa aconseguida per la històrica alineació
del primer equip de waterpolo de l'entitat formada per Jesús Rollán, Jordi Payà, Jordi Neira, Pedro
García Aguado, Tato Garcia i Sergi Pedrerol, entre altres
cracs. Han passat moltes coses des d'aquell 10 d'abril de
1995 a Budapest en una entitat que suma ja 90 anys de trajectòria i que, com diu el president etern del club, Ramon
Geli, "va néixer una setmana després de la República i va
superar la Guerra Civil".
Però el CN Catalunya va executar a ﬁnals de la dècada
passada una remodelació total de les instal·lacions del carrer Ramiro de Maeztu, al barri de la Salut ja fent frontera
amb Can Baró, que van acabar tenint un impacte de deu
milions d'euros i de les quals encara pengen 650.000 euros
com a fons negatius que el club ja ha comunicat a l'Ajun-

"Igual que s'ha salvat l'alzina, cal
una fórmula per salvar una entitat
de 90 anys", diu el president Geli
tament que no pot afrontar decap manera i que necessita
ajuda urgent si no vol declarar-se en fallida i desaparèixer.
Aquesta setmana s'havia de celebrar, concretament dimarts, una reunió que per problemes de connectivitat s'ha
traslladat al dia 16, però que passa per salvar el club. "Igual
que s'ha salvat l'alzina, cal trobar una fórmula per salvar
una entitat de 90 anys", apunta Geli, que ha tornat a agafar les regnes de l'entitat per tercera vegada, després de
dos mandats entre 1976-2000 i 2009-2012. El Districte assegura que el seu paper és actiu però d'acompanyant en
una negociació que està liderada institucionalment per
l'Institut Barcelona Esports. Pàgina 3

Les instal·lacions del CN Catalunya, aquest dijous. Foto: A.G.P.
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QUÈ ÉS LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT?
JOAN ALIS GABERNET Adovcat. Núm col.legiat: 13262
Administrador i mediador concursal. Civil i Mercantil. Agent de la propietat immobiliària.
Què és la Llei de la Segona Oportunitat?
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 mecanisme legal que permet reﬂotar
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 beneﬁciar?
Aquesta Llei és oberta a particu-

lars, autònoms i empreses que
puguin acreditar el compliment
dels requisits que es demanen.
Si no sóc empresària ni autònoma, 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 tràmits?
El més important, contactar
amb un professional que pugui
assessorar amb rigor i acompa-

nyar al deutor en aquest procediment. El professional us demanarà tota la documentació que
cal presentar i us ajudarà a iniciar un expedient d’Acord Extrajudicial de Pagaments.
Què és un Acord Extrajudicial
de Pagaments?
L’Acord Extrajudicial de Pagaments és un procediment no judicial que té com a ﬁnalitat arribar
a acords amb els creditors sobre
aplaçaments i/o reduccions dels
deutes pendents.

c/ Julián Romea, 6 baixos despatx 4
08006 Barcelona · 934 155 019
651 722 446 · joanalis@icab.es

Quina és la funció del mediador?
El Mediador Concursal és l’encarregat per la Llei de Segona
Oportunitat per fer de mitjancer entre deutor i creditors. La
funció del Mediador és emetre
un Acte amb el resultat obtingut 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 impagats. Es tracta ara d’un procediment judicial anomenat Concurs
de Creditors.
Arribats a aquesta situació,
és imprescindible que un advocat acompanyi al deutor per tal
de seguir el procés i aconseguir
ﬁnalment la cancel·lació de tots
els deutes (Beneﬁci d’Exoneració del Passiu Insatisfet –BEPI-).
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Sílvia Manzano,
nova presidenta
del PDECat
a Gràcia

La consellera del grup
municipal de Juntsxcat
a Gràcia i activista del
sector del comerç Sílvia
Manzano ha estat elegida
aquest dimecres nova
presidenta de l'executiva
del PDECat, després que
els tres consellers del
grup decidissin a l'octubre
no vincular-se a la
construcció de Junts com
a partit. A l'assemblea hi
van participar els altres
dos consellers, Sílvia
Mayor i Xavier Farrés i
l'exregidora Maite Fandos.

Berta Clemente
reapareix a la
llista de JxCat a la
federació de BCN
L'exportaveu del grup
municipal del PDECat
en el passat mandat i mà
dreta de Maite Fandos
al Districte en el mandat
2011-2015 amb CiU, Berta
Clemente, ha reaparegut
aquesta setmana com a
candidata a la llista de
JuntsxCat a la Federació
de Barcelona de la
formació. En un vídeo de la
candidatura, encapçalada
per la periodista Pilar
Calvo, Clemente demana
el vot per la Barcelona dels
barris des de la plaça de la
Vila, sota la balconada del
Districte.
Gràcies al suport de:

Política
El Districte accelera
el rebateig del carrer
Ramiro de Maeztu per
aprovar-lo al desembre
La plataforma Salvem Can Baró, impulsora del canvi, pressiona
Horta-Guinardó amb una nova intervenció al consell de barri

Albert Balanzà

El primer debat
de la proposta a
Gràcia no va tenir
unanimitat

N

o és gens habitual que
el grup de treball de
Nomenclàtor de Gràcia
es convoqui dues vegades en un mateix trimestre -en algunes èpoques no
es va convocar en tot un any- i
menys que ho faci ara, quan només ha passat un mes de l'última
sessió celebrada el passat 28 de
setembre.
En aquella última sessió, la desena d'experts i independents i representants polítics van afrontar
un ordre del dia que va ser atapeït i que va girar al voltant sobretot de qüestions de consens
ampli, com les plaques en honor
a l'escriptor Jesús Moncada o al
músic Víctor Nubla, que s'instal·laran probablement a la casa on
van viure.
Però també hi havia qüestions
que van aixecar forta polseguera interna en el grup de treball,
com la pretensió de l'Ajuntament
de recuperar el debat per canviar el nom del carrer Ramiro de
Maeztu, al barri de la Salut, argumentant la vinculació de l'intel·lectual monàrquic amb l'ús que
en va fer el franquisme.
Aquest debat, molt avançat a
Horta-Guinardó i ja acceptat en
un consell de barri per l'actual
equip de govern, no va rebre la
mateixa unanimitat en el grup

Plaques del carrer Ramiro de Maeztu, al límit entre Gràcia i el Guinardó. Foto: A.G.

Aval a la nova denominació
de la plaça del Poble Romaní.
El Consell Municipal del Poble
Gitano ha avalat el canvi de nom
de la plaça del Poble Romaní
per plaça del Poble Gitano. La
proposta, feta per l'Associació
Joves Gitanos de Gràcia, també
es va tractar a l'últim grup de
treball i ara s'ha consultat amb
suport favorable del consell.

de treball de Gràcia, amb dubtes
expressats pel grup de Ciutadans
i per l'historiador Josep Maria
Contel, i en aquest sentit es va
demanar ampliar l'informe presentat per la consellera d'Horta
Lluïsa Addabbo (BComú) a favor
del canvi.
El Districte de Gràcia, en la línia
d'atrapar Horta-Guinardó, ha convocat per dijous que ve una nova
reunió de Nomenclàtor amb la
idea que es debati l'informe ampliat i es pugui elevar la proposta al
ple de desembre. "Si rebem l'ok, ho
portarem al proper plenari", apunta la consellera de Nomenclàtor,
Àngels Tomàs. El Districte d'Horta-Guinardó, segons fonts municipals, ja va ajornar l'elevació de la
proposta al seu ple perquè l'aprovació del canvi complís els mateixos temps que Gràcia.
La plataforma Salvem Can
Baró, en aquesta línia, i en tant
que principal impulsora del canvi, ha tornat a insistir aquest dijous en el consell de barri de Can
Baró sobre el calendari de modiﬁcació.

•
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Queixes pel tall
de carrer que
ampliarà la vorera
del Tennis La Salut
Foto: A.G.P.

Comunitats de propietaris
d'Alegre de Dalt i de
l'avinguda Pompeu
Fabra s'han queixat en
els últims dies pel tall
del carrer Mare de Déu
de la Salut amb motiu
de les obres d'ampliació
de la vorera que toca al
Tennis La Salut baixant
de la riera de Can Toda.
L'obra, que afecta una
de les pistes de tennis,
ha generat problemes de
mobilitat perquè afecten
el principal vial de sortida
del barri cap al centre.

Societat
La taxa de contagi de
la Covid es dispara a
Gràcia i s'ultimen dos
espais per a proves PCR
L'Esperança reobre la primera de les quatre plantes que va
utilitzar a la primavera per tractar 14 positius de geriatria
Nova carta del regidor. El
regidor de Gràcia, Eloi Badia,
ha enviat aquest dimecres una
nova carta als veïns admetent
el repunt de la taxa de contagis
al districte. "Hi ha moltes
persones cansades i frustrades
però és un moment que
necessitem de molta solidaritat
i empatia", ha apuntat Badia.

El DescoNNecta
cancel·la la ﬁnal
del concurs ﬁns
a nou avís
El concurs de bandes joves
DescoNNecta, organitzat
per L'Ampli, The Indian
Runners i Lluïsos de
Gràcia, ha posposat la
ﬁnal a causa de les noves
restriccions per frenar
l'epidèmia. Les semiﬁnals
-que van tenir lloc al pati
de l'entitat graciencaes van retransmetre
per streaming. Ara els
organitzadors esperen
"recuperar la ﬁnal" quan
la situació permeti tornar
a fer concerts amb les
mesures de seguretat
necessàries.

Carpes de la campanya de vacunació a Sant Josep de la Muntanya. Foto: À. G. P.

Àlbert Balanzà

L

a segona onada de coronavirus ja és un fet estadístic,
ﬁns i tot a Gràcia on ﬁns ara
el radar havia detectat xifres
menors: per primera vegada,
el districte encén l'alarma almenys
en taxa de contagi, amb l''area de
salut que depèn de Vallcarca en
un nivell d'1,42 quan la mitjana a
Barcelona se situava aquesta setmana a 0,94 i amb barris com la
Salut, la Vila i Grassot amb pics
d'1,69. La taxa de contagi, és a dir,
el nombre de persones que pot arribar a contagiar una persona que

Vila de Gràcia,
Camp d'en Grassot i
la Salut tenen la taxa
de contagi més alta
hagi donat positiu en coronavirus,
serveix de complement a altres dades acumulades que també revelen
que Gràcia ja s'han conﬁrmat 2.863
positius des de l'inici de la pandèmia, 809 dels quals han estat registrats en els últims quinze dies. En
aquesta línia, el Districte ja ha pro-

posat al CatSalut dos espais per començar a fer proves PCR a tots els
veïns, com està fent amb la campanya de vacunació a l'Abaceria, Sant
Josep de la Muntanya i l'alberg BCN
Sports del carrer Perill.
Aquesta alarma, particularment
destacada a Gràcia al barri de la
Salut, on es detecta un impacte especial de la Covid en la gent més
gran de 75 anys, segueix tenint en
seu impacte a nivell del principal
centre hospitalari local, l'Hospital
de l'Esperança, on aquesta setmana s'ha reobert ja la primera de les
quatre plantes d'emergència que a
la primavera es van activar per assistir a malalts per la pandèmia.
Després d'alguns dubtes i titubejos,
que han comportat des del trasllat

de personal del centre a l'Hospital
del Mar per reforçar allà l'operatiu
antiCovid ﬁns a l'esclat d'un brot a
la Unitat de Geriatria d'Aguts ara
fa quinze dies, la direcció de Parc
Salut Mar ha acabat separant de la
planta segona els positius del brot
i els ha ubicat a la reoberta sisena
planta. Ara mateix hi ha instal·lats
a la planta reoberta 14 positius dels
17 totals que es van registrar.
També des del passat divendres,
tal com havien demanat els sindicats, s'ha tancat l'accés de l'hospital
als familiars que venen a veure els
malalts, excepte per a casos molt
excepcionals i també s'ha reforçat
la distribució de material perquè
els professionals que hi treballin
tinguin un equip nou per torn.

•

A punt l'acord per salvar la gestió de la Violeta
El grup de treball format per la plataforma d'entitats i el Districte ultima els ajuts de l'ICUB i la Generalitat
A. B.

T

res mesos llargs després
de la crida d'emergència
per la situació econòmica
"límit" que atravessava la
gestió del centre cívic La
Violeta, el grup de treball format
per la plataforma d'entitats directament implicada i el Districte
han arribat a un principi d'acord
que s'ha d'acabar de tancar en els
pròxims dies i presentar davant
del consell rector de l'equipament, i que passa principalment
per l'aportació de línies de sub-

vencions vinculades a l'Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB)
i la Generalitat. Així ho han conﬁrmat fonts vinculades directa i
indirectament amb la negociació.
Un dels principals problemes,
de fet, el mes de juliol era una
subvenció d'uns 4.000 euros que
arribava a la Violeta via Institut
de Cultura però que enguany
"va acabar a Districte i allà es
va rebutjar", com va explicar en
aquell moment un dels portaveus
de la plataforma d'entitats Jordi
Guilera.
L'altre gran problema, en tot
cas, era la recepció del pres-

La Violeta, per la porta principal del carrer Maspons. Foto: A.B.

supost estructural a través del
Districte. L'equipament, en règim de gestió cívica encarregat
a la Coordinadora de Colles de
Cultura de Gràcia (CCCG), rep
la meitat del pressupost a través
del Districte en dos pagaments. El
primer, 49.000 euros, es va abonar durant el primer semestre, i
el segon, 15.000 euros, no es preveia ﬁns a ﬁnals de setembre i les
colles cobrien sous de la segona
fase de l'any a través de la resta de
pressupost, uns 70.000 euros que
genera a partir de cessió d'espais i
d'activitats. Enguany aquesta partida es va reduir a zero.

•
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Verd a les places i espais
d'estada als eixos viaris,
idees per al Pla General en
sostenibilitat i mobilitat

Vallcarca-Penitents fa
una contraproposta
per evitar l'habitatge
social a l'Arrabassada
El Districte manté iniciar les
obres el primer trimestre de 2021
Foto: Ajuntament de Barcelona

Els grups de debat apunten l'aproﬁtament de mitgeres i
la recuperació dels interiors d'illa amb camins oberts

El tram central
de Travessera de
Gràcia apunta a
plataforma única
A.B.

Verd a les mitgeres com la de Dones del 36, una reivindicació. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

L

'esquifit 4% d'espai verd
que es va posar de manifest com un dels principals
problemes a resoldre dilluns passat, en la primera
de les sessions per abordar el debat de modiﬁcació del Pla General
Metropolità de 1976 a Gràcia, ha
tingut la primera pluja d'idees eaquesta setmana en la sessió específica dedicada a sostenibilitat i
mobilitat.
L'augment de la presència del
verd, d'acord amb la densitat urbanística de Gràcia, s'ha tractat
en quatre grups de debat amb
concrecions com la incorporació
de recursos naturals més visibles
en noves actuacions com l'Abace-

ria o en la segregació de trams viaris entre vianants i vehicles amb
catifes verdes com les del passeig
de Sant Joan.
Les mitgeres i les cobertes, encara poc aproﬁtades a Gràcia però
ja amb noves experiències en els
darrers anys com la mitgera de la
miliciana a la plaça de les Dones
del 36 o la coberta de Balcells 26,
han obert un nou front d'idees,
sobretot en el primer cas, amb el
complement d'augmentar el verd
a les places -una vella reivindicació que sempre ha topat amb els
costos de manteniment de l'Ajuntament- a través de pèrgoles amb
plantes enfiladisses. També s'ha
plantejat la recuperació progressiva dels interiors d'illa amb camins
oberts que els reaproﬁtin.
La reforma de la mobilitat, espe-

ronada pel compromís de l'equip
de coordinació municipal de desafectar els eixos viaris i consolidar els equixals generats sobretot a Travessera de Gràcia i carrer
Gran, ha registrat propostes per
adequar aquests múltiples entrants amb petits espais d'estada
i evitar l'ocupació amb motos generant aparcaments en calçada
com a la Diagonal. També la plataforma única s'ha explorat com a
proposta per al tram central de la
Travessera de Gràcia, com a conseqüència d'aquesta voluntat municipal de paciﬁcar i no ampliar carrils, com era la voluntat en aquests
eixos viaris l'any 1976.
El debat sobre la consolidació
dels queixals s'ha complementat
amb altres idees com la protecció
dels ediﬁcis antics que quedin desafectats en aquests àmbits per
evitar que s'enderroquin i, en un
sentit contrari, en el cas del carrer
Maignon, alguns dels veïns participants han demanat que sí que es
tirin enrere els nous blocs que es
construeixin per evitar l'efecte túnel en un carrer tan estret o que en
cas contrari es limiti l'alçada que
ara contempla el Pla General.

•

E

l Districte i l'Associació de Veïns VallcarcaPenitents segueixen sense posar-se d'acord al voltant del projecte de construcció de 34 pisos en règim d'habitatge dotacional al principi de la carretera
de l'Arrabassada, actualment a punt de licitació de projecte, i dijous passat els veïns van presentar una contraproposta limitada a la reforma dels jardins amb una
àgora de trobada veïnal, una zona de petanca i bitlles,
una àrea de jocs infantils i una zona d'exercicis i d'estada per a les famílies. El Districte manté la intenció
d'iniciar les obres el primer trimestre de 2021.
La proposta, que es complementa amb la idea ja exposada el passat juliol d'impedir la construcció dels dos
blocs d'habitatge social a canvi de comprar pisos que
els mateixos veïns ajudarien a detectar a favor de l'administració, també dibuixa un entorn amb augment del
verd amb la plantació de 8 arbres i 9 arbustos nous.
L'associació, en el nou document, també reitera el
"rebuig frontal" al projecte de pisos socials en detriment de l'espai verd "que proporciona un servei públic
i social pel barri", si bé precisa que la dicotomia no els
fa deixar de ser conscients "de la necessitat d’habitatge
social" i en aquesta línia es compromet a "ajudar en tot
el que pugui".
El vicepresident de l'AV Vallcarca-Penitents, Carles
Sasot, ha recordat els arguments de l'entitat per evitar la desaparició del petit parc com a pulmó contra la
contaminació que genera tant la ronda com les dues
benzineres de la zona i ha emplaçat el Districte a una
reunió urgent, si cal, amb la ﬁgura d'un mediador per
arribar a un acord.

•

El repor

El servei sorgit del pla comunitari de la Salut ja ha acompanyat
casos de violència de gènere i es vol obrir a altres barris de Gràcia

Veïnes per veïnes, pel que sigui
A.B.

A

dins de les cases hi passa
de tot, explicable i inexplicable, i cada família és un
món, però hi ha sempre algun
moment en què tothom necessita xarxa. I més quan es detecten casos de violència masclista. Aquest és el plantejament pel
qual ara fa tres anys va néixer
Veïnes per veïnes, un servei sorgit a partir del pla comunitari de
la Salut que ja ha acompanyat

casos i que ara es vol obrir als altres barris de Gràcia.
La pretensió d'expansió -i de
presentació per a qui no conegués el servei- es va fer la setmana
passada al Consell de Dones de
Gràcia, en el qual es va explicar
que cal una nova ofensiva per
donar a conèixer la plataforma
perquè "hi ha moltes dones que
no coneixen els recursos que hi
ha", segona Georgina Rosell, una
de les portaveus de Salutem.
En els documents que ara es
tornaran a difondre per botigues
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i xarxes socials, Veïnes per veïnes
es presenta com un servei d'aacompanyament, de forma presencial i telefònica, per a dones
afectades per la violència masclista "per sortir del cercle" amb visites a serveis sanitaris, jurídics,
socials i comunitaris. "Allà on la
dona expressi que ho necessita",
apunten.
La iniciativa, recolzada per
entitats com La Miranda, l'AVV
La Salut-Park Güell-Sanllehy,
Ciberdona, el PIAD de GRàcia,
el CAP Larrard, Hèlia Dones i

Acte contra la violència masclista, a la Virreina l'any passat. Foto: A. B.

Salutem, també va més enllà dels
acompanyaments i promou formacions gratuïtes a les noves persones que hi participen, com els
cursos d'autodefensa feminista.
Les seves integrants es reuneixen un cop al mes per posar en

comú el treball col·lectiu i fer seguiment del projecte. En l'horitzó
de treball també hi ha les dades
que anualment es fan públiques
al novembre amb moiu del Dia
Internacional per a l'Eliminació
de la Violència vers les Dones.

•
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Fumuts Ros de
Olano critica el
resultat nul de la
paciﬁcació del carrer
La plataforma apunta que el
senyal instal·lat és insuﬁcient

J.M. Contel: "El refugi
descobert de Palau
només és una baula que
revelarà més històries"
L'historiador gracienc participa en el procés de localització del
refugi antiaeri oblidat de la Guerra Civil al Palau de la Generalitat

Silvia Manzanera

E

A.B.

L

a plataforma veïnal Fumuts Ros de Olano ha criticat aquesta setmana el resultat nul de la paciﬁcació anunciada pel Districte el passat mes de juliol
i implantada aquest octubre amb "un cartellet no ha
aconseguit ni aconseguirà paciﬁcar realment el carrer". El senyal instal·lat, que indica que el carrer té
un límit de velocitat de 10 km/h i que és exclusiu per
al pas de veïns, vianants i bicicletes, segueix sent un
eix de connectivitat entre Torrent de l'Olla i el carrer
Gran -l'únic amb gir a la dreta des de Santa Àgataiaixí ho evidencien, segons l'entitat, les eines de control de pas que té instal·lades en el tram. "No hi ha
cap preavís per als vehicles i els vianants tampòc tenen una informació clara que poden passejar per la
calçada; és totalment insuﬁcient", ha apuntat la plataforma en un ﬁl a les xarxes socials.

•

El 'marketplace' A
Gràcia ho trobes ja té
300 comerços associats
La plataforma online de comerços A Gràcia ho trobes
ha superat aquesta setmana els 300 comerços associats, inclosos tots els vinculats a les associacions de
comerços de Gran de Gràcia, Travessera de Dalt, Nova
Torrijos de Baix, Vallcarca, Coll Amunt, Travessera de
Gràcia Centre i Gràcia Nova. L'experiència de marketplace, que va néixer aquest setembre sota iniciativa
privada i amb uns 80 primers impulsors, ha rebut el
suport econòmic del Districte, que subvencionarà una
part de la quota dels associats a la plataforma.

•

l desembre de 2009 l'historiador gracienc Josep
Maria Contel va rebre una
carpeta amb documents
sobre el refugi antiaeri del
Palau de la Generalitat, on va descobrir que hi havia un plànol d'una
part que creia secreta perquè era
extramurs. Han hagut de passar
onze anys i quatre presidents de
la Generalitat perquè finalment
es faci pública aquesta descoberta, una peça de la micro història
que per a Contel, forma part d'un
puzle més gran que ha d'arribar ﬁnalment a la gent.
Com comences a estirar del ﬁl?
Aconsegueixo, a través d'una publicació al Facebook, unes fotograﬁes del refugi d'extramurs que
estan a l'Arxiu Nacional. Més endavant demano entrar al refugi de
Palau però tot són problemes.

Josep Maria Contel, amb els documents del refugi de Palau. Foto: SM

Quin és el detonant?
La tardor del 2016 tinc l'oportunitat de conèixer Lluís Vivancos, el
Cap de Subsòl de Mossos d'Esquadra, i això va ser el desllorigador
de tot el procés. L'hi passo tot el
material perquè investigui i ell es
fa seu el tema, en troben indicis i,
amb la presidència de Puigdemont
ens permeten accedir-hi.

Què era el que s'anaven trobant?
Es devia als cegaments que es feien
per anular els refugis després de la
guerra. Però el camí hi era i estava
convençut que ho trobaríem.

I l'accés a la part oblidada?
L'intent d'obrir aquesta part el
compararia a entrar a una piràmide; està ple de trampes. El que et
trobes no s'ajusta a la realitat dels
papers. O sigui que si no haguéssim descobert les fotos, el projecte s'hagués abandonat. Va haver-hi

moments de tirar la tovallola, però
gràcies a la tenacitat dels Serveis
de Patrimoni i Arqueologia del
Palau i de la Unitat de Subsòl dels
Mossos es va aconseguir.

Per què creus que el procés ha costat tant políticament?
Sempre es busca allò tangible. La
gent prefereix obres faraòniques
i grans projectes. I la recuperació
d'un refugi està emmarcat en cultura, i la cultura no ven. Aquí també s'ajunta que s'havia d'accedir a
un espai conﬁnat de difícil accés,
era un viatge a un lloc desconegut.
Què t'agradaria que passés a partir d'ara?

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals
Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

www.independent.cat
administracio@independent.cat

Que es rehabilités tot plegat i es fes
visitable. S'ha de donar a conèixer
tota la història entorn aquest espai, que és molt més llarga. El refugi només és una petita baula. En
micro història, la que a mi m'interessa, tot és un puzle de petites
peces, i aquí encara en falten. I al
ﬁnal tot ha d'arribar a la gent.
Quins fets se'n podrien descobrir?
Ara sabem de fets relacionats
amb el president Companys però
hi ha molt més contingut històric. Per exemple, es podria fer
una comparativa del que passava mentre es construïa el refugi, perquè s'estava fent en els pitjors bombardejos que va patir la
ciutat. Quan vaig entrar el 2018
allà vaig respirar fons i no sabia
què passaria però sabia que teníem la peça clau. A partir d'ara
s'han d'escriure les noves pàgines
d'aquesta història.

•
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Breus

El CE Europa
proposa celebrar
l'assemblea
ajornada el 18N
Àngel Garreta

L'Europa ha proposat el
18 de novembre com a
nova data per a celebrar
l'assemblea general de
socis, que es va ajornar
dilluns passat per les
restriccions sanitàries.
L'entitat escapulada manté
el Centre com a espai per
a la sessió i avança mitja
hora l'inici (18:30). D'altra
banda, el primer equip
masculí buscarà diumenge
8 mantenir la bona ratxa
de l'inici de lliga, després
de guanyar 1-3 la Pobla de
Mafumet (foto). A més, el
conjunt escapulat ha ﬁtxat
el davanter Carlos Cano,
del Cerdanyola.

Ascensió
individual a
Montserrat per
al Club Ciclista
El Club Ciclista Gràcia ha
proposat als seus associats
participar a l'ascensió de
la Diada Montserratina,
una de les proves més
emblemàtiques del
calendari ciclista, que
enguany es realitza de
forma individual. A través
d'una aplicació de mòbil,
les persones interessades
poden inscriure's a aquesta
activitat organitzada per
la Federació Catalana
de Ciclisme. El termini
ﬁnalitza el 30 de novembre.

Resultats

Esports
El CN Catalunya fa un
SOS a l'Ajuntament per
superar una crisi de
viabilitat econòmica
El club reconeix que arrossega un deute de 650.000 euros
pel ﬁnançament de la remodelació de Can Toda el 2009

Àlex Gutiérrez Pascual

A

les portes del 90è aniversari de l'entitat, el Club
Natació Catalunya afronta mesos decisius per a la
seva supervivència. Vinti-cinc anys després d'aconseguir la
Copa d'Europa de waterpolo, amb
un equip històric encapçalat per
Jesús Rollán, Jordi Payà, Jordi
Neira, Pedro García Aguado, Tato
Garcia i Sergi Pedrerol, 650.000
euros de deute han posat econòmicament contra les cordes el club
de Can Toda. L'origen d'aquesta situació ﬁnancera és als costos de la
remodelació de les instal·lacions
esportives del carrer Ramiro de
Maeztu, realitzada fa onze anys.
Unes inversions que, en declaracions a L'independent del vicepresident tercer del Catalunya, Ramon
Geli, "no s'haurien d'haver fet".
El 2004, sota la presidència de
Miquel Barrabino, el club va iniciar un periple de cinc anys per unes
reformes que van tenir una despesa de deu milions d'euros. El 2009,
un cop inaugurades les installacions i ja amb Ramon Geli com a
president, l'entitat conﬁava a eixugar el deute contret amb l'Institut
Català de ﬁnances, Caja Navarra i
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'increment de la massa social. L'objectiu que es va marcar en
aquell moment, en què es comptava amb 4.100 socis, era arribar als

6. CE Europa....................... 5 punts.
Jornada 3
CE Europa - CD Riudoms (1-11,
11:30)

FUTBOL
Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 3
CF Pobla Mafumet 1 - 3 CE Europa
Classiﬁcació
1. CF Igualada ..................... 9 punts.
3. CE Europa ....................... 6 punts.
Jornada 4
CF Muntanyesa - CE Europa (8-11,
12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 2
CE Europa 2 - 1 CD Riudoms
Classiﬁcació
1. AD Son Sardina .............. 9 punts.

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 3
UE Mataró - UE Claret (ajornat)
Jornada 4
UE Claret - CB Ciutat Vella (ajornat)

Grup 3 (Fase regular)
Jornada 3
CB Tarragona - Vedruna Gràcia
(ajornat)
Lluïsos de Gràcia - UE Horta (ajornat)
Jornada 4
AESE - Lluïsos de Gràcia (ajornat)

6.000 associats. El club actualment
té 5.000 socis i 60 treballadors. El
mateix Geli, que ara ha agafat les
regnes del club per la retirada del
president actual, Albert Girbal,
apunta que si el club no afronta el
deute que arrossega es veurà amb
l'obligació de presentar suspensió
de pagaments, una decisió econòmica que pot conduir a la desaparició de l'entitat. "Hem de defensar els 90 anys d'història del club i
trobar una fórmula", conclou Geli.
El Catalunya, que compta amb
directius amb experiència esportiva com Josep Maria Abarca i
Jordi Neira, i Jordi Payà a la gerència, ha iniciat els primers contactes amb el Districte per mirar
de trobar una sortida a la situació ﬁnancera. Estava previst que
els dirigents de l’entitat es reunissin aquest dimarts amb el regidor
del Districte, Eloi Badia, però la
trobada s’ha posposat ﬁns al 16 de
novembre. I el divendres que ve
s’ha de celebrar una reunió entre
els serveis jurídics del Catalunya
i de l'Institut Barcelona Esports.
El director esportiu del Catalunya i entrenador del primer equip
masculí, Tato Garcia, destaca l'arrelament a Gràcia i la tasca social en activitats formatives per a
defensar la continuïtat del club.
Admet que la situació és "complicada" però conﬁa que afecti el
menys possible a l'àmbit esportiu.
"Volem seguir entrenant i competint", admet Garcia.

•

La
cronologia

Una reforma llarga i costosa

2004. El Catalunya tanca la piscina central
de Can Toda per despreniments del sostre i
avança la remodelació de la instal·lació, amb
un pressupost inicial de set milions d'euros.
El sènior masculí de waterpolo renuncia a la
Divisió d'Honor i baixa a Segona Divisió.
2005. A punt de commemorar els 75 anys
d'història, vuit esportistes impulsen un
manifest per a salvar el club per la situació
econòmica. Els exwaterpolistes Jordi Payà,
Manel Estiarte, Jesús Rollán, Chiqui Sans, Tato
Garcia i Sergi Pedrerol, i els exnedadors Ivette
Maria i Marc Capdevila ﬁrmen l'escrit.
2006. El club s'assegura un crèdit de 7,5 milions
d’euros per a les reformes amb el ﬁnançament
de l’Institut Català de Finances, Caja Navarra i
l’Ajuntament. Les obres comencen al desembre.
2009. Al febrer s'inauguren les noves
instal·lacions de Can Toda. El cost ﬁnal de la
remodelació arriba als deu milions d'euros.

Divisió d'Honor femenina (GrA)

HOQUEI PATINS

Classiﬁcació
1. CDN Boadilla .................. 6 punts.
5. CN Catalunya.................. 0 punts.
Jornada 3
CE Mediterrani - CN Catalunya
(ajornat)
Jornada 4
CN Catalunya - Leioa IT (14-11,
12:45)

3a Catalana masculina (Grup C2)

Divisió d'Honor masculina (GrA)

FUTBOL SALA

Jornada 1
CN Catalunya 8 - 11 CN Barcelona
Classiﬁcació
1. CN Terrassa .................... 6 punts.
5. CN Catalunya.................. 0 punts.
Jornada 4
CN Catalunya - CN Sant Feliu (711, 18h)

3a Divisió estatal masculina
Grup 2

Classiﬁcació
1. CE Molins de Rei ............ 2 punts.
3. Handbol Claret............... 0 punts.
Jornada 3
CE Molins de Rei - Handbol Claret
(ajornat)

Vedruna Gràcia - Sant Boi
(ajornat)

Copa Catalunya femenina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 3
CB Valls - SaFa Claror (ajornat)
Jornada 4
SaFa Claror - TGN BC (ajornat)

WATERPOLO

Jornada 4
Gràcia FS 1 - 6 AECS L'Hospitalet
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS .................12 punts.
6. Gràcia FS ......................... 3 punts.
Jornada 5
CFS Eixample - Gràcia FS (8-11,
12h)

Classiﬁcació
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)

Esports
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El Gràcia Futbol Sala conﬁa a
agafar el ritme a la nova categoria
L'equip que entrena Albert Higueras suma tres punts en les quatre jornades a Tercera

Breus

Rocòdroms
tancats i activitat
suspesa als clubs
excursionistes

À. Gutiérrez Pascual

D

esprés d'una aturada forçada d'una setmana per
un positiu per coronavirus d'un jugador de
l'equip, el Club Gràcia
Futbol Sala ha reprès aquesta setmana els entrenaments i encara
el proper partit de lliga amb optimisme. Dissabte 7 (18h) visitaran
la pista del CFS Eixample, un rival que, com el conjunt gracienc,
és nou a la Tercera Divisió estatal
i només ha pogut sumar un punt
en les quatre jornades de lliga que
s'han disputat ﬁns ara. L'Eixample
ocupa la penúltima posició a la
classificació, formada per nou
equips. Una situació similar ha viscut en aquest inici de temporada
el Gràcia FS, que compta amb tres
punts a la classiﬁcació gràcies a la
victòria contra l'AE Xarxa Horta
(7-2) a la segona jornada de competició. Els taronges són sisens a
la taula classiﬁcatòria.
"Sabíem que la categoria era
complicada", admet Albert Higue ras, entrenador de l'equip
taronja. La situació que travesGràcies al suport de:

El Gràcia FS, durant l'entrenament d'aquest dimarts al poliesportiu municipal de la Palmera, a Sant Martí. Foto: Cedida

sa l'equip, amb derrotes contundents contra Les Corts (8-0), actual líder de la competició, i AECS
L'Hospitalet (1-6), ja entra en els
plans de l'entitat. Amb l'objectiu principal d'aconseguir la permanència a una categoria on van
competir fa dues temporades, el
Gràcia FS conﬁa que aquesta primera fase d'adaptació serveixi als
jugadors per agafar rodatge i experiència. L'equip taronja no només ha de fer front a uns rivals
que "porten molts anys competint
en aquesta categoria", com apunta
Higueras. També s'ha d'adaptar a

El conjunt taronja
s'ha hagut d'aturar
una setmana per
un positiu per
Covid d'un jugador
les circumstàncies generades per
la crisi sanitària actual. A causa
del tancament de la pista de l'Esportiu Claret, on s'entrena habitualment, aquesta setmana el con-

junt gracienc ha hagut de realitzar
cada sessió en una instal·lació diferent. Aquest dimarts van entrenar a la pista poliesportiva municipal de la Palmera, al districte de
Sant Martí, i aquest dimecres ho
van fer al barri de la Barceloneta.
Tot i aquests inconvenients,
l'entrenador del Gràcia FS destaca la implicació de la plantilla,
formada per quinze jugadors.
"El més positiu? El grup, la unió
i el compromís", explica Albert
Higueras, que destaca la joventut
com una de les principals apostes
de l'equip gracienc.

•

La Unió Excursionista de
Catalunya a Gràcia (UEC)
i el Club Excursionista de
Gràcia (CEG) mantenen
tancades les instal·lacions,
inclòs el rocòdrom, a
causa de les restriccions
sanitàries per a contenir la
Covid-19. Això ha obligat
a suspendre o ajornar
activitats, com ara el Curs
d'Iniciació a l'Escalada,
programat pel CEG per al 7
i 8 de novembre i que tenia
les inscripcions tancades.
Tot i així, aquest entitat de
muntanya ha organitzat
una segona edició
d'aquesta formació per als
dies 5 i 6 de desembre, que
absorbirà l'alumnat inscrit
a la primera edició.

Opinió
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Cartes al director

Ull de
dona

Una gestió sense rumb

Editorial

Nou sotrac a l'esport local

E

l CN Catalunya en risc de desaparèixer. Aquest és el titular i no cap
altre i aquesta és una veritable possibilitat si no es troba la solució
a 650.000 euros corresponents als saldos negatius que arrossega el
club des que va executar la reforma faraònica de les instal·lacions a ﬁnals de la passada dècada. El SOS està llançat, i les reunions amb l'Ajuntament activades (si bé hi ha alguna diﬁcultat tècnica que ha obligat a
traslladar l'últim contacte previst aquesta setmana a quinze dies més
tard). Sí, el club que va escriure una de les pàgines d'or més importants
de l'esport català, amb aquell primer equip de waterpolo que l'any 1995
va portar des de Budapest la Copa d'Europa, està en risc de fallida.
Aquesta setmana, quan escoltàvem absolutament alarmats el relat
espantat que feia el president etern del CN Catalunya, en Ramon Geli
-una persona sensata, amb
el cap ben moblat, que
mai perd la compostura-,
no ens ho podíem creure. El 'Cata', com explica el
President, que ha tornat a
agafar les regnes del club
per tercera vegada després
d'haver-lo dirigit en dues
etapes més durant gairebé trenta anys, es va crear
una setmana després de la República i va superar la Guerra Civil, i ara
ha superat també la crisi sanitària molt millor que altres entitats de renom rimbombant. Però si no s'hi posa remei a aquests 650.000 euros,
90 anys d'història es poden acabar de cop, i no hi haurà temps per plors
i velles glòries. Aquest és un nou sotrac per a l'esport gracienc, un de més
impacte que aquell que va produir l'Europa quan la vídua del president
Castro va estar a punt de fer tancar el club per deutes. Si el CN Catalunya
fos el club d'una ciutat mitjana, ja s'hauria trobat solució. I si Albert
Musons estigués viu, estem segurs que no s'ajornarien reunions.

Si el CN Catalunya fos el
club d'una ciutat mitjana,
ja s'hauria trobat solució,
i si Musons fos viu també

"El 4 d’octubre es van sancionar set persones per fer una pintada a l’espai públic sense haver demanat el permís pertinent. La Guàrdia Urbana es va presentar al lloc a requeriment
de trucades i en primer lloc se’ls va advertir. Com que no van
cessar, se’ls va sancionar". Aquest és el relat oﬁcial del Districte amb
motiu de la polseguera que ha aixecat la multa imposada a membres de
la plataforma GràciaLlibertat i Acció Siracusa per escriure la declaració
d'independència als murs de la plaça del Poble Romaní. No és el primer
cop, amb iguals protagonistes i lloc. Diu la llegenda que si fa uns anys volies que l'Ajuntament et repintes gratis la persiana de l'establiment, només havies d'escriure una proclama polèmica. Els temps han canviat.

XVI Fòrum Lister

La setmana passada la Generalitat de
Catalunya va decretar més restriccions durant 15 dies, entre ells el conﬁnament perimetral que no et permet sortir de la teva
població, excepte per algunes circumstàncies. Trobo que aquesta mesura és totalment arbitrària perquè limita una mobilitat que no seria gens perillosa. Una família
que conviu i es trasllada a una altra residència per passar el cap de setmana lluny
de la seva ciutat i de qualsevol contacte
amb altres persones no crec que contribueixi a l'expansió del virus. Quan veus els
bars tancats, els cinemes i els teatres amb
la persiana baixada, després que hagut de
fer un esforç gran per aplicar totes les mesures de seguretat i demostrar que ells no
són el focus de contagi (no hi ha hagut cap
cas de Covid19 als espais culturals), la desconﬁança i el descrèdit per qui té els mecanismes i els recursos per gestionar la crisi
és cada vegada més gran. No val l'excusa
de la diﬁcultat d'afrontar una situació nova
perquè només demostra que no tenen capacitat per resoldre cap diﬁcultat, ni les
velles ni les modernes. Deixeu d'apel·lar a
la responsabilitat individual, perquè crec
que som molts el que portem mesos fent
cas de totes i cada una de les normes que
s'aproven, i comenceu a aplicar mesures
que sí estan a les vostres mans per fer que
la gent pateixi menys i puguem veure una
mica de llum entre tanta incertesa.
Laia Rodríguez

El
dependent

E

nguany el Fòrum contra les
Violències de Gènere es celebrarà els
dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de novembre, a
l’espai virtual, ja que l’intent de fer-ho semipresencial ha estat impossible per les
normes de seguretat derivades del Covid.
El lema d’aquest any: Les dones, invisibles massa temps, essencials sempre.
Des del primer Fòrum hi ha presència
de grups de dones gracienques, com les
Dones no Estàndards. Se’ns obre un espai

Entre totes podem
transformar aquesta
societat patriarcal
que ens oprimeix
de trobada a les activistes i professionals
que, des dels seus àmbits de treball, volen
debatre i participar en un moviment collectiu que lluita per l'erradicació de les
violències masclistes. El context en què
vivim ha empès la Plataforma Unitària
contra les violències de Gènere, organitzadora del Fòrum, a muntar taules que
seran retransmeses per streaming i amb
traducció simultània al castellà i l’anglès. Una oportunitat per arribar a més
àmbits, més territoris, més persones.
Ens conviden a participar en les activitats que ens semblin més interessants i
a inscriure’ns. En el Fòrum es trauran
conclusions per portar campanyes i línies d’acció per incidir socialment i política. Entre totes i amb la força de totes
podem transformar aquesta societat patriarcal que ens oprimeix. Tota la informació a la web de la Plataforma.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Fe d’errades
El president del Bàsquet Lluïsos de Gràcia
és Rafa Nácher, i no Carles Rofes, com vam
publicar a les pàgines d'Opinió i Esports del
número anterior.

Conxa Garcia

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 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

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.
1

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.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

Opinió
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Opinió convidada

el
bloc

Víctor Martínez, president del Club Esportiu Europa

Al límit

Molta feina feta, i més
que en seguirem fent!

Silvia Manzanera

Àngel Garreta

É

s curiós mirar enrere i veure com el temps ha passat tan ràpid mentre vivíem coses tan intenses que
no corria el calendari. És el que em passa quan
repasso el nostre mandat al capdavant del Club
Esportiu Europa.
L’inici va ser diﬁcilíssim en l’àmbit econòmic, insuperable a curt termini. A més, la pèrdua de la gestió del camp
de l’Àliga pocs dies després d’aterrar va ser un cop molt
dur que posava en perill la continuïtat del projecte de base.
I, a més, minvava alarmantment la nostra font d’ingressos.
Va ser una llosa que ens va obligar a mirar més enrere que
endavant durant massa temps.
Però la negociació amb els proveïdors, la complicitat
dels treballadors i treballadores i l’economia de guerra,
mantenint només les despeses imprescindibles, van fer
que de mica en mica ens en sortíssim ﬁns a arribar al dia
d’avui. Estem orgullosos i satisfets perquè el club no té cap
deute amb proveïdors ni treballadors. Ni d’un sol euro.
I afortunadament, no tot han estat mals moments! En
l’àmbit esportiu hi tenim l’altra cara de la moneda: una
estructura de futbol base molt eﬁcaç i amb gent qualiﬁcada ens ha dut a tenir tots els equips ‘A’, masculins i femenins, a la màxima categoria, tret dels Infantils A masculí i
femení, que estan només un graó per sota.
Al Primer Equip masculí hem aplicat una ﬁlosoﬁa clarament de planter, i l’equip ha millorat temporada rere
temporada ﬁns arribar al play-off tan desitjat. I sí que és
cert que vam caure eliminats, però amb el cap ben alt. I
hem començat aquesta temporada més ambiciosos que
mai, pensant només en culminar l’ascens. Perquè aquest
és l’objectiu que ens vam marcar i que ens hem de seguir
marcant. Arribar, com a mínim, a la tercera categoria del
futbol estatal.
I tampoc no es queden enrere els equips femenins,
que cada any han fet un pas més per al seu creixement.
L’estabilitat és un fet i som un mirall per a molts clubs,
però hem de seguir treballant en aquest camí. Perquè el
Primer Equip pugui mirar sempre amunt i perquè la base
no deixi d’augmentar i donar a les nostres jugadores la visibilitat que mereixen.
Però no podem pensar només en l’apartat esportiu o en
l’econòmic. L’expansió en l’àmbit social és per estar contents! Hem obert el club als barris del nostre voltant i, sobretot, hem involucrat a multitud de graciencs i institucions de la Vila, que ens han fet suport com mai ho havien
fet abans.
Socialment, també hem recuperat en aquest mandat
la relació institucional amb l’Ajuntament de Gràcia i la

L’inici va ser diﬁcilíssim en l’àmbit
econòmic, insuperable a curt
termini. En l’àmbit esportiu tenim
una estructura de futbol base
molt eﬁcaç. L’expansió en l’àmbit
social és per estar contents
Federació Catalana de Futbol, després d’un període de
tensions. Aquesta bona relació ha donat peu al compromís, per part de l’Ajuntament, de canviar la gespa i la illuminació del Nou Sardenya el proper estiu 2021. I això és
important per al club i per als nostres esportistes.
I és gràcies a la satisfacció de la feina ben feta que
quasi podem oblidar la penombra dels mals moments.
Aquells que només el sentiment pel teu club de tota la
vida et fa serrar les dents i tirar endavant. Perquè saps
què està en joc el futur del teu club, d’un amor incondicional: de l’Europa.
I és per això que, amb el meu equip, em tornaré a presentar a les eleccions a la presidència del club. Perquè
hem fet molta feina per treure l’aigua del vaixell i perquè
ara, amb el camí pla i sense traves, cal seguir treballant.
És l’hora d’apuntar les ﬁtes ambicioses que ens permetin
arribar al lloc que mereixem. Però d’això ja en parlarem
quan comenci la campanya electoral.

•

S

i estem ﬁns al cony com Thelma i
Louise no és perquè Fernando Simón
hagi fet un comentari desafortunat
sobre les infermeres. No crec que el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries volgués ferir
la sensibilitat d'aquest col·lectiu, només s’estava deixant arrossegar per una
matxirul·lada de broma com totes les que
veiem, escoltem i suportem a la feina, a
casa o al transport públic. Cada dia i des
de sempre. I és curiós que ningú hagi dit
res sobre la pregunta en qüestió, tothom
esperava que el bo d’en Simón la píﬁes.
El que és realment molest és que una
part signiﬁcativa de la classe política que
es diu d’esquerres i que venia a canviar-ho tot no estigui fent polítiques amb
perspectiva feminista. Però no del femi-

És una matxirul·lada
com totes les que veiem
i suportem a tot arreu.
Cada dia i des de sempre

nisme que defensa Ana Botín, sinó el que
promou Barbijaputa des del seu podcast,
un feminisme de classe teòric i conceptualitzat que pretén acabar amb l’opressió que pateixen les dones pel fet de ser
dones en un sistema patriarcal en plena
harmonia amb el capitalisme. I en canvi tenim una ministra cool que surt a les
revistes de moda “femenina” i que és incapaç de deﬁnir què és ser dona. Que ha
provocat una campanya terrible contra
les feministes radicals; abans feminazis
i ara trànsfobes. La violència verbal contra elles a les xarxes és implacable. En un
espai on s’escupen insults és impossible
el debat; perquè no hi pot haver-hi debat
quan una part parteix d’un prejudici i s’hi
nega a escoltar l’altra. En un espai suposadament segur veig una nova oportunitat per carregar contra les dones, el crim
més gran de les quals ha estat dir que
som dones i no persones menstruants
(JK Rowling dixit), defensar l’abolició de
la prostitució i de la pornograﬁa. Doncs
això, ﬁns al cony.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins a l'11 de novembre
Exposició Joan Perucho: Creació, imaginació 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’aventures, crític d’art, gastrònom i bon vivant
i escriptor de diari. Aquesta és l'exposició 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)
Exposició Rostres, un exercici creatiu
i multidisciplinari en el qual les dones
creadores de Gràcia es repten a mirarse amb sinceritat a través de la pintura,
la fotograﬁa, l'escultura, les arts escèniques, la paraula o la música. L'horari és
de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30 i de
17 a 20h.
PQNO (Tres Senyores, 3)
Fins al 26 de novembre
Exposició Weird Fishes. Weird Fishes
és un llibre il·lustrat que realitzat com a
projecte ﬁnal de cicle de la il·lustradora
Míriam Vázquez. Ambientat en el metro
de Barcelona, parla de la depressió i l’ansietat tot envoltat en un món subaquàtic
de fantasia. Per accedir-hi cal omplir el
formulari d'accés puntual que està disponible 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’exposició 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 fotograﬁa,
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 “ultraacadèmies” 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, artista i col·leccionista d'art que va morir el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)
Exposició permanent
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí:

maniﬁesto de su obra. Una mostra audiovisual 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)

Cedida

Recomanem

Actes
Divendres 6 de novembre
Club de lectura: Si aquest carrer fos meu,
amb la participació de l’autora, Stefanie
Kremser.
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 19 h
Música mediterrània oriental: Teslim
Trío (Juan Carlos Buchan + Alán Chehab
+ Albert Enkaminanko). Format digital.
Més informació a la La casa dels contes.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Dissabte 7 de novembre
Presentació: De 0 a 3, res de pantalles?,
d'Anna Ramis.
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 12 h
Irònica Rodoreda. A càrrec de Teresa
Puig. Format digital que permet guadir
de l'espectacle i interactuar amb l'artista. Més informació a info@casadelscontes.com
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 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 etiquetant la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Divendres 13 de novembre
Coll Fantasy 2020. Asimov i Bradbury, dos
grans de la ciència ﬁcció universal.
Activitat virtual que es podrà veure i participar mitjançant el canal de youtube del
Centre Cívic El Coll La Bruguera, a les 19 h
Dissabte 14 de novembre
Teatre: Bonus Track, de Carol López.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 17 h
Dimecres 18 de novembre
Tertúlia literària: Farenheit 451, novella de Ray Bradbury. El club de lectura de
Ciència Ficció i Fantasia de la Biblioteca
Jaume Fuster convida a una tertúlia oberta sobre la novel·la Farenheit 451 (1953),
de Ray Bradbury. Per a participar-hi cal
haver llegit el llibre i entrar al següent
enllaç:meet.jit.si/BibliotecaJaumeFuster.
La sessió estarà dinamitzada per l’Àlex
Vidal. Cal inscripció prèvia.
De 19.30 a 21 h
Dijous 19 de novembre
Connecta't a l'Economia Social i Solidària
de Gràcia. Sessió per descobrir 4 iniciatives d’entitats socials properes per apropar-se d’una manera senzilla i pràctica
a fer una economia més social i solidària a Gràcia. Amb les experiències de les
entitats: ABD, ACIDH, Xarxa Coopoblet i
FCVS. Oberta a entitats, ciutadans, empreses, voluntaris.
Sala de reunions virtual plataforma Jitsi,

Coll Fantasy 2020: construir un relat
col·laboratiu de ciència ﬁcció
En el marc de la Setmana de la Ciència de Barcelona i del cicle Coll Fantasy
2020, (que enguany homenatge les ﬁgures d'Asimov i Bradbury), deu centres de
proximitat (centres cívics, biblioteques i La Fàbrica del Sol) proposen la creació
d'un relat conjunt de ciència-ﬁccó. Després Després d'una sessió de formació i
d'una altra per decidir aspectes essencials a tenir en compte, les persones inscrites
en cada centre idearan i escriuran una part del relat de manera consecutiva. Les
sessions virtuals aniran a càrrec de Ricard Ruiz Garzón, Manuel Moreno i David
Anton el 18 i 19 de novembre. Hi haurà una tercera sessió que es farà presencial amb
tots els inscrits de cada centre (màxim 8 persones). Cal inscripció
prèvia: ccelcoll@ccelcoll.org o 932562877 o 932562871.
Dilluns 16 de novembre al CC el Coll la Bruguera (Aldea, 15), a les 18.30 h

de 10 a 11 h. S'enviarà l'enllaç per accedir
a la Sala a les persones conﬁrmades 24
hores abans de la sessió.
Divendres 20 de novembre
Cicle 25N: Prenem les xarxes. Anabel
Lorente, Gal·la i Reich Roca del canal
Malaia parlaran sobre violències, inﬂuencers i feminismes a les xarxes socials. Organitza el Consell de la Joventut
de Barcelona (CJB). 18.30 h. Activitat en
línia. Cal inscripció prèvia a la web de la
Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)

Dissabte 21 de novembre
Cicle 25N. Jornades mixtes al voltant de
les violències masclistes amb Queralt
Guinart i Homs, La Dolsa Adela i representant d’ACVG Nou Barris. Organitza
Artista o Musa. Activitat presencial però
cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18.30 h
Concer: Las Opinólogas + Lxs Duendes
del parque. Organitza Artista o Musa.
Activitat presencial, inscripció prèvia a la
web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20 h

Entitats

Dimecres 11 de novembre
Vermicompostatge a les escoles. Sessió
introductòria per a professorat on es
mostrarà com funciona un vermicompostador, les seves parts i com tenir cura
de tot el procés i dels seus silenciosos
protagonistes. Ideal per acostar aquest
mètode a les aules i incorporar-lo a la
vida diària del centre, on l’alumnat es
pot involucrar en aquesta tècnica senzilla, discreta 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 inscripció prèvia a aula@boscturull.
cat o al 932133945
Aula Ambiental Bosc Turull (passeig
Turull, 2), a les 17.30 h
Taller de country virtual
Les persones interessades s'han de posar
en contacte amb l'equipament.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)

Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 43),
de les 18 a les 21 h
Fins al 8 de novembre
Inscripcions obertes per a la segona edició de la Fira d’Art i Artesania
MOSTR’ART a la plaça de l’Espai Jove
La Fontana! L’objectiu de la convocatòria és la selecció de joves creadores de
disciplines artístiques i artesanals: joieria, dibuix, escultura, moda, fotograﬁa
i pintura de Barcelona per a l’organització d’una ﬁra d’art i artesania el 12 de
desembre del 2020. Les bases a la web de
l'Espai Jove la Fontana.
Espai J0ve la Fontana (Gran de Gràcia,
190-192)
Amb el suport de
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L'Any Perucho i
el Congrés Folk
s'adapten al
format digital
Cedida

S.M.

E

l CAT Tradicionàrius no
suspèn les activitats programades per als propers
dies -a excepció de la Taverna
del CAT- però sí les reajusta a la
situació actual. Així, els dos actes més rellevants de la programació de la Tardor folk, l'Any
Perucho i el Congrés, s'adapten
a la limitació de mobilitat i es
presenten en format digital.
L'acte central de l'Any
Perucho, "El romanç de Les
històries naturals" de Carles
Belda, es veurà des del canal de Youtube de les Lletres
Catalanes dissabte 7 de novembre a les set de la tarda, i
no hi haurà públic present a
l'Artesà, però més endavant sí
que es podrà veure al canal de
Youtube del CAT.
Per una altra banda, com
ja estava previst, el Congrés
Nacional de Música d'Arrel
retransmetrà els àmbits de
ponències i comunicacions
en obert pel Youtube del CAT
Tradicionàrius. A través d'una
plataforma concreta, tots els
acreditats tindran accés a les
ponències, comunicacions i
podran participar als debats
de manera telemàtica. A més,
rebran físicament el material acadèmic així com el certiﬁcat d'assistència emès pel
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i pel
CAT. La ponència inaugural
Natura morta d'arrels i ﬂors,
divendres 13 de novembre a les
19 hores, anirà a càrrec d'Anna
Costal i Jaume Ayats. Pel que fa
als concerts, estan treballant
per adaptar-los a un format digital. L'espectacle del primer
dia anirà, CA!, anirà a càrrec de
Joana Gomila i Arnau Obiols,
i compta amb la companyia
d’arts visuals Atzur.

•

Cultura
Crida de les escoles
de teatre de Gràcia,
en situació crítica
pel nou tancament
"Tot just quan comencàvem a remuntar, ens obliguen a parar
novament", aﬁrma Verónica Pallini, directora de L'autèntica

Silvia Manzanera

L'arbitrarietat de
la mesura és un de
les crítiques que es
fan des del sector

A

l límit. Així es troben les
escoles de teatre després que el govern de la
Generalitat decretés un
nou tancament d’aquests
espais durant dues setmanes. Poc
després d’haver encetat la temporada –com en el cas de L’autèntica, hereus de Porta 4, on l’escola alimenta
la sala de teatre en un projecte que
tot just va arrencar poc abans del
conﬁnament- les noves restriccions
tensen encara més la corda i posen
en perill el futur d'aquests espais.
Per això, l’ACET, Associació d'Escoles de Teatre de Catalunya, insta al
govern català a crear un pla de rescat de les escoles d’Ensenyaments
Artístics del país. En el plànol local,
aquests centres s'han sumat al manifest aprovat per l'ACET aquesta
setmana i denuncien el buit legal
en què es troben. "No tenim cap
interlocutor directe; no ens fan cas
ni a Cultura ni a Educació", aﬁrma
Laura J0u, directora de l'escola gracienca Estudi per a l'actor.
L'arbitrarietat de la mesura també és una de les crítiques
que es fa des del sector. "És molt
injust i fa molta ràbia que les escoles reglades sí puguin fer classe
presencial i nosaltres no, després
d'adaptar i aplicar totes les mesures de seguretat", afegeix Jou.
Precisament, l'alternativa de les

'AUPAPÁ', de Zig Zag Danza, va obrir la temporada de L'autèntica. Foto: Cedida

Sala online del Lliure activa
i 'Bonus Track', a l'espera. El
Lliure de Gràcia preveu reprendre
la peça ¡Bonus Track¡ el 14 i 15 de
novembre, en els seus dos últims
dies en cartell. Durant aquestes
dues setmanes, la nova Sala online
continua activa i s’hi poden veure
espectacles pensats exclusivament
per a un escenari digital: teatre
radiofònic ('Los satélite'), de
Ricard Gázquez; i Clàssics per a
criatures ('La vida es sueño').

classes virtuals no representa, segons aquestes escoles, una solució a llarg termini, ja que moltes
matèries ja no es poden fer online i això repercuteix en l'equip docent. "Perdem alumnes, perdem
docents i no podem seguir amb
la programació que havíem encetat per tornar a ﬁdelitzar el públic
així que els efectes sobre companyies i actors és devastador", assegura Verónica Pallini, directora de
L'autèntica. "Tot just quan començàvem a remuntar, ens obliguen a
parar novament", aﬁrma l'actriu i
dramaturga. Josep Maria Borràs,
director de Youkali, l'escola de teatre musical de Ramón y Cajal, i
membre fundador de l'ACET, explica que l'associació ha recollit
tot el malestar dels seus associats
per transmetre-ho a ensenyament
i a cultura per tal de trobar solució "al desori" que pateix el sector.
"No estem calculant l'impacte de
deixar als més joves que desitgen
formar-se en teatre o arts escèniques sense aquests moments de
joia", clou Laura Jou.

•

'Rostres' reprèn
L
l'itinerari i
s'instal·la ara a
la galeria PQNO

S. M.

L'espai artístic de Tres Senyores
acull ﬁns a l'11 de novembre la
mostra de les Creadores de Gràcia

a mostra 'Rostres', un projecte impulsat per les Creadores
de Gràcia i l'itinerari del qual
va quedar aturat el passat març a
causa de la pandèmia, s'ha installat ara a l'espai artístic PQNO
(Tres Senyores, 3), on es podrà
veure ﬁns al proper 11 de novembre. 'Rostres', segons expliquen
les seves autores, és un exercici creatiu i multidisciplinari en
el qual les dones creadores de
Gràcia es repten a mirar-se amb
sinceritat a través de la pintura, la
fotograﬁa, l'escultura, les arts escèniques, la paraula o la música.
"Una mostra atrevida i suggerent
que ens convida a recordar, repensar-nos, homenatjar, reﬂexionar i
fer volar la imaginació", apunten.
L'horari en què es podrà visitar

Dos de les escultures fetes per Yolanda Uriarte que formen part de la mostra. Foto: Cedida

l'exposició serà de dimarts a dissabte de 10.30 h a 13.30 h i de 17 h
a 20 h. Una de les participants de
la mostra (amb dues escultures)
és Yolanda Uriarte. Amb arrels familiars al País Basc, on la seva be-

sàvia tenia una foneria, Uriarte va
començar la seva trajectòria com
a escultura el 1992, explorant les
possibilitats dels reciclatge artístic a partir del ferro vell i altres
materials abandonats.

•
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L'OFF LEM, amb el
concert de clausura
ajornat, clou amb més
d'un 90% d'ocupació

crítica
d'art

Lola Chacón, pintures emotives
Ramon Casalé Soler

R

El festival reuneixen un total de 1.228 espectadors, una xifra
"considerable" per a GTS atesa la reducció d'aforaments i espais

S.M.

L

es noves mesures contra la
pandèmia aprovades el passat dijous 29 d'octubre pel
govern de la Generalitat
van obligar a la direcció de
l'OFF LEM 2020 a cloure el festival de música experimental un
dia abans del concert amb l'artista gracienca Eli Gras i Blanca
Llum Vidal i Los Sara Fontán, que
ara busca nova data. De tota manera, l'OFF LEM 2020, una edició especial i reduïda de l'Encontre Internacional de Músiques
Experimental de Gràcia-Barcelona
que havia de celebrar el 25è aniversari, no havia hagut de suspendre cap de les activitats previstes.
Tot i això, l'organització va topar
amb dues incidències, una per les
condicions meteorològiques i una
altra pels canvis constants en les
restriccions per la Covid. En total s'han celebrat vuit concerts,
repartits en sis sessions, que han
reunit 334 persones, a les quals cal
sumar-hi 894 més que han seguit
les actuacions per streaming. Com
a novetat significativa d'aquest
any, la productora Costa24 ha realitzat la retransmissió en directe de tres esdeveniments de l'OFF
LEM 2020.
Sumant el número de persones
que han seguit les activitats de manera presencial i les que ho han fet
en format virtual, el festival arriba als 1.228 espectadors, una xifra
que per a Gràcia Territori Sonor
resulta "considerable atesa la reducció significativa dels aforaments, el tancament de molts espais i la imposició de mesures com
ara la reserva obligatòria per a tots
Gràcies al suport de:

Pau Riba al concert inaugural amb el projecte PLAN. Foto: Ernest Abentin/GTS

els actes". Tot i això, el festival ha
exhaurit les localitats de gairebé
tots els esdeveniments i també es
preveia un ple absolut al concert
de clausura. El balanç global de
l'OFF LEM 2020 supera amb escreix el 90% d'ocupació. En aquest

sentit, la directora artística del festival, Maria Vadell, ha expressat
l'agraïment de l'organització "a
totes les persones que han contribuït a l'èxit" de l'OFF LEM 2020 en
un any "especialment difícil" per a
Gràcia Territori Sonor.

•

Nova data per als concerts d'Eli
Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara
Fontán. L'organització de l'OFF LEM
està cercant una nova data per celebrar
l'actuació de l'artista gracienca Eli
Gras i de la poeta Blanca Llum Vidal i
Los Sara Fontán, que hauria d'haver
tingut lloc el passat 30 d'octubre i per
a la qual havien venut anticipadament
gairebé totes les entrades.

ecentment a la sala d’exposicions del Colegio
de Médicos de A Coruña s’ha celebrat la mostra
Miscelánea de la pintora Lola Chacón, que viu i
treballa entre El Masnou i Barbens (Lleida), on ha presentat una seixantena de peces de diferents temàtiques dins del seu propi estil ﬁguratiu. Aquesta exposició tenia com objectiu que els diners recaptats anessin
destinats a la ONG de la qual l’artista és membre des
de fa molts anys i ha viatjat arreu fent tasques de voluntariat.
Chacón és una artista que pertany al Grupdart d’El
Masnou i aquests darrers anys ha participat en el
Concurs de Pintura del Passeig de Sant Joan, juntament amb altres membres del col·lectiu. Precisament
un d’ells, la pintora Rosalia Ramentol, va guanyar el
primer premi dins de la categoria general, l’any 2015, i
del què en el seu moment en aquest diari vam fer-hi referència. El fet de que artistes provinents de diversos
llocs de Catalunya participin en aquest concurs indica ﬁns a quin punt la tasca de l’Associació de Veïns del
Passeig de Sant Joan és ben lloable, sobretot per la seva
perseverança en buscar artistes arreu del país.
Respecte a l’exposició Miscelánea, l’artista s’endinsa
en el medi natural a través del paisatge, principalment,
així com també amb la temàtica de la dona i una petita incursió en l’àmbit de l’abstracció. A la sèrie Arbres,
l’únic protagonista és el propi arbre, ja que no apareix cap ésser humà, ni cap tipus d’element arquitectònic que faci endevinar la presència d’ell. Només hi ha
una peça en la que sorgeix una mena de ﬁgura femenina que forma part del mateix arbre, com si es tractés
d’una metamorfosi, que ens recorda d’alguna manera
les escultures d’Apel·les Fenosa, qui fusionava el cos femení amb plantes i fulles. Els arbres quasi bé esquelètics estan inserits en un frondós bosc, on els seus troncs
tenen una considerable altura. Aquesta circumstància
permet que hi hagi un espai buit perquè pugui respirar
el quadre, a més de donar més sensació de profunditat.
Les ﬂors també són un tema important per a l’artista, on sobresurten les tonalitats blaves, verdes i blanques dins d’un fons compositiu majoritàriament gris.
Aquests cromatismes indiquen una obra agosarada i
espontània, allunyada de qualsevol ordre estètic. Els
motius ﬂorals conviuen amb l’ésser humà ja que formen part del seu entorn més proper. Quant a les marines, les mostra a vista d’ocell, on apareix el litoral mediterrani amb les seves platges. La sensació de moviment
sorgeix nítidament, degut a les ones que deixen l’escuma a prop de la riba, dibuixant una línia efímera al mar.
La ﬁgura de la dona també té el seu protagonisme a
l’exposició, on mostra una sèrie de dones africanes amb
el seu turbant. Es tracta de representar una manera de
viure d’una part d’Àfrica i ho fa des de la complicitat.
Tanmateix, s’exhibeixen una sèrie d’obres abstractes,
on el color, la matèria i el gest exterioritzen la part més
vitalista de l’artista. Aparentment evoquen paisatges
indeﬁnits que, probablement, van més enllà del nostre
àmbit més proper, insinuant l’espai sideral.

•
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Plaça Raspall

Ricard Valentí

La torratxa

Titanic
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

E
L'Associació Joves Gitanos de Gràcia se suma a la celebració del Dia Internacional de la llengua rromaní. Foto: Cedida

Rromanó, història i
identitat d'un poble

E

l 5 de novembre és el Dia Internacional de la llengua rromaní. Aquest mateix dia de l’any 2009 es van
reunir a la ciutat de Zagreb lingüistes, professors i
representants d’entitats gitanes per analitzar l’estat de salut del rromanó i aconseguir que fos reconegut de manera oﬁcial pels diferents estats europeus. En
aquesta mateixa conferència es va decidir instaurar el 5 de
novembre com a Dia Internacional de la llengua rromaní i
ajudar així a visibilitzar la seva causa. I és precisament per
aquest motiu, per recordar i reivindicar que hem de recuperar la nostra llengua, aquesta setmana l’Associació Joves
Gitanos de Gràcia ha organitzat una videoconferència amb
periodistes gitanos de Londres, Amsterdam, Eslovènia i
Kosovo, on es va reﬂexionar sobre l’esforç que representa
fer programes de ràdio i televisió en rromanó; la importància de transmetre la problemàtica gitana en el seu propi
idioma. Des d'aquesta plataforma es va llençar un missatge
clar i contundent als joves: hem d’intentar millorar l’educació per no deixar d’aprendre la nostra llengua.
De fet, a Espanya, gairebé ningú el parla. Una de les poques persones que ho fa és l’Enerida Isuf, impulsora de l’acte i la responsable del projecte que l’entitat té per ensenyar
anglès i rromanó a diferents escoles i instituts de Barcelona,
L’Hospitalet i el Prat de Llobregat. Ella el va aprendre a casa,
l'albanès i el rromanó són les seves llengües maternes. Però
aquí, a Catalunya i a Espanya, està pràcticament desaparegut
i l'únic vestigi és el caló, que ni tan sols és dialecte. Els Reis
Gràcies al suport de:
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Catòlics ja es van encarregar de prohibir l'idioma dels gitanos i castigar la gent perquè el deixés de parlar: els hi tallaven la llengua. "I la llengua és identitat, té a veure amb l'existència, és una ﬁlosoﬁa de vida", assegura l'Enerida.
Totes les conferències que es fan sobre temàtica gitana
són en anglès. Això ha de començar a canviar. Es poden afegir subtítols -tant en anglès com en castellà- però la llengua
que parla de la comunitat gitana ha de ser la pròpia de la
comunitat gitana. Amb tota la riquesa que té, la diversitat
de dialectes, les diferències geogràﬁques que no fan sinó
sumar, enriquir-nos tots plegats i mantenir vives la cultura
i la història d'un poble.
Les reaccions de la iniciativa de fer aquesta videoconferència en llengua rromaní ha tingut un gran impacte i segur
que a partir d'aquí sorgiran més iniciatives; queda molta feina a fer. "Hi ha una desinformació total entre la pròpia comunitat gitana, però quan els mostres cançons en rromanó
veuen la musicalitat i la semblança a la rumba, per exemple",
explica l'Enerida, contenta de seguir la seva etapa de professora; aquest curs les escoles també han sol·licitat seguir amb
el projecte. Així l'Associació, malgrat les restriccions que han
diﬁcultat molt la seva activitat els darrers mesos, segueix
treballant dia a dia per a la comunitat gitana de Gràcia i d'arreu. "L'idioma crea uns hàbits, una forma de pensar i viure,
i per això també és un procés de descobriment de la pròpia
cultura". Que el Dia Internacional de la llengua rromaní obri
nous camins. OPRE ROMA.
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m feia ressò fa pocs dies de la festassa del diari El Español al Casino de
Madrid que va aplegar destacades
personalitats de l’àmbit polític, econòmic i social. A totes elles se les coneix per
la defensa de la justícia, de la democràcia i els valors de concòrdia i consens dels
espanyols. Tots ells disposats en un elegant saló de luxe de grans llums de sostre,
de biblioteca gòtica i cúpula de vidre. En
diferents moments de l’acte s’identiﬁca
Florentino Pérez o Inés Arrimadas sense mascareta, l’assistència del ministre
Salvador Illa o la presència d’oﬁcials militars, de les jaquetes dels quals penjaven
una col·lecció heràldica tal, que haguessin
provocat una greu escoliosi a més d’un.
S’acomplissin o no les normes sanitàries, em pregunto perquè els nanos han de
portar sis hores la mascareta a l’escola o
s’han de tancar bars i restaurants o hem
d’evitar cruelment tenir contacte amb els
avis mentre aquesta elit es comporta amb
la supèrbia, la hipocresia i la mentalitat
colonial de la classe alta que viatjava al
Titanic. D’aquella catàstrofe, les estadístiques documentades evidencien que el
substrat de gent de classe alta que es va
salvar era molt superior als passatgers de
segona o de tercera classe.
Quan el ministre Illa ens va demanar fer un esforç i restringir els contactes socials i familiars no seria raonable
demanar-li exemplaritat pública? Quin
lacai gosaria dir-li al capo del “palco del
Bernabéu” que es posi la mascareta? I
n’Arrimadas? Quan no escup catalanofòbia, escup Pablo Iglesias denunciant que
en certa ocasió tampoc portava mascareta. I què dir dels militars? Tan vanitosos d’haver muntat tendes d’hospital de
Playmobil com si fossin herois grecs, no
se’ls pressuposa la més espartana de les
exemplaritats? El nivell de dignitat dels
ciutadans és inversament proporcional a
l’egoisme dels paràsits dels sistema, l'única feina dels quals se’ls coneix és la de
protegir la butxaca i la poltrona sense importar-los-hi si hi ha bots salvavides per a
tothom o si n’hi ha que no han cobrat un
euro d’ajuts socials per la pandèmia. Aquí,
ara o al Titanic, sempre.
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