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L'històric gimnàs 
Barenys del carrer 
Astúries anuncia 
que ja no reobrirà
"Si ara tornéssim a obrir, 
la meitat d'alumnes ja no 
els tindríem", lamenta el 
propietari Elías Barenys P9

El Pla d'Actuació manté obres 
com Quiró i Pi i Margall i evita 
garantir l'Espai Jove de Grassot 
El nou full de ruta remarca accions per recuperar l'economia i inclou peticions 
veïnals com el parc Anna Piferrer, la Font del Carbó i la gespa del Nou Sardenya

L'entrada de la Font del Carbó, al carrer Marianao. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

Onze mesos han passat des que es va tancar una 
primera proposta de Pla d'Actuació del Districte, 
el full de ruta del mandat que s'havia de pactar a 
nivell polític i votar abans de l'estiu. El procedi-
ment es va activar amb els primers debats entre 

partits i les primeres sessions amb veïns en les comissions 
sectorials i de barri. Fins al 12 de març quan el calendari va 
saltar pels aires a causa de la crisi sanitària. 

L'Ajuntament va començar a recalcular aleshores en fun-
ció de les emergències creixents en despesa social i no va ser 
fi ns que l'Estat va admetre una certa fl exibilitat en el marge 
de despesa que la maquinària del Districte ha desempolse-
gat aquell document del desembre de 2019 per tancar-ne un 
altre, una nova versió, més centrada en l'economia i que a 
grans trets ha aconseguit mantenir operacions urbanístiques 
que gairebé es donaven per perdudes com la urbanització 

de l'avinguda Pi i Margall o l'illa d'equipaments i habitatge 
social de l'antiga clínica Quiró. Més literatura i nous redac-
tats, menys compromesos amb el calendari, hi ha en el docu-
ment quan es parla de l'Espai Jove de Grassot als jardins de 
Caterina Albert, el pla de mobilitat del Coll o el pla de refugis. 
També ja no hi són projectes que s'han modifi cat en aquests 
mesos com les casetes d'Encarnació (ara sense l'escola bres-
sol, que anirà on hi ha l'escola provisional de Teixidores) o la 
gestió directa del polisportiu Comellas (que està pendent de 
concurs i seguirà indirecte).

Però també s'han incorporat respecte a aquell primer 
redactat algunes demandes veïnals com l'espai verd de la 
Font del Carbó, a prop del Park Güell (foto), el parc Anna 
Piferrer a tocar de la part alta de l'avinguda Vallcarca i 
l'ajornadíssim canvi de gespa del Nou Sardenya. La trami-
tació nova aha fi xat un calendari que es començarà a de-
batre la setmana que ve amb els grups municipals a Gràcia 
fi ns que es pugui aprovar per ple de ciutat el febrer de 
2020. Pàgina 3

Gràcies al suport de:
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Albert Balanzà

El nou Pla d'Actuació del 
Districte, la versió renovada 
del full de ruta del mandat 
després que s'han reorga-
nitzat les possibilitats d'in-

versió de l'Ajuntament pels efec-
tes de la pandèmia, ha aconseguit 
mantenir dues de les grans obres 
previstes a Gràcia en aquests qua-
tre anys: l'illa Quiró d'equipaments 
i habitatge social i la urbanització 
de l'avinguda Pi i Margall. Atenint 
al redactat concret del document, 
la reforma de l'avinguda s'explicita 
en un punt que contempla redac-
tar i urbanitzar Pi i Margall; en el 

L'avinguda Pi i Margall, a l'espera de reurbanitzar-se aquest mandat. Foto: À.G.P.

El PAD garanteix Quiró 
i Pi i Margall i matisa els 
refugis, mobilitat al Coll 
i l'Espai Jove de Grassot 
El nou full de ruta inclou peticions veïnals com el parc 
Anna Piferrer, la Font del Carbó i la gespa del Nou Sardenya

També es manté 
el pla Vallcarca 
o l'adquisició de 
baixos al Park Güell

cas de Quiró, no hi ha una referèn-
cia explicita, però fonts municipals 
garanteixen la seva presència a tra-
vés del pla d'habitatge i en el fet que 
"estem a punt de començar obres". 

Altres grans àmbits d'actua-
ció urbanística que es mantenen 
amb el mateix redactat que en 
la primera versió del PAD de de-
sembre de 2019 són el desenvolu-
pament del canvi de Pla General 
a Vallcarca, amb el debat sobre la 
Rambla Verda; l'adquisició de bai-
xos per a la dinamització comerci-
al a l'entorn del Park Güell (també 
dins del pla d'habitatge), la reforma 
del mercat de l'Abaceria i la refor-
ma del solar per fer habitatge social 
a les casetes d'Encarnació. 

En un to més literari i de menys 
compromís en el calendari o en els 
fets, el nou PAD manté l'estudi dels 
usos del túnel de Sant Cugat per a 
l'anunciada en campanya promo-
ció de 400 pisos socials a Penitents, 
l'Espai Jove de Grassot ("impulsar 
el projecte de futur") o els plans de 
refugis o de mobilitat al Coll. En 
aquests dos últims casos, la contun-
dència en el primer document s'ha 
perdut cap a "continuar treballant 
en el coneixement dels refugis" o 
"avançar en l’execució de la millo-
ra de la mobilitat del barri Coll".

No obstant això, d'un document 
a l'altre també hi ha inclusions que 
surten de la demanda dels veïns o 
entitats com el nou espai verd co-
munitari a la Font del Carbó, a 
tocar del Park Güell, un projec-
te que es va activar amb un pri-
mer dibuix en el mandat Fandos; 
l'execució del parc Anna Piferrer, 
que vindrà a substituir els jardins 
Comas i Llaberia quan s'hi aixe-
qui el nou Institut Vallcarca a la 
part alta de l'avinguda Vallcarca, 
i l'ajornadíssim canvi de gespa del 
Nou Sardenya.•

Breus

Avalat el canvi de 
Ramiro de Maeztu 
i les plaques 
d'Aleu i Moncada

El grup de treball de 
Nomenclàtor de Gràcia 
ha avalat aquest dijous el 
canvi de nom del carrer 
Ramiro de Maeztu, sota 
l'argument del passat 
d'ideòleg del franquisme 
d'aquest intel·lectual 
monàrquic, amb els vots 
majoritaris de BComú, 
PSC, ERC i JuntsxCat, i 
l'historiador Josep Maria 
Contel, i el posicionament 
en contra de Ciutadans. 
BCNxCanvi no s'ha volgut 
inclinar per cap decisió. El 
posicionament s'elevarà 
ara a la ponència de 
nomenclàtor de ciutat. 
En la mateixa sessió s'ha 
informat del permís dels 
propietaris dels edifi cis 
per posar les plaques en 
honor a Dolors Aleu i a 
Jesús Moncada als carrers 
Molist i Torrent de l'Olla.

BCNxCanvi insta 
a fer la rambla 
de Vallcarca per 
la contaminació
El grup de BCNxCanvi 
portarà en el proper ple de 
districte una proposició 
per reimpulsar la Rambla 
Verda de Vallcarca com 
a mesura per reduir la 
contaminació. També 
demana que es cataloguin 
com a espais verds aquells 
espais que hi actuen de fet. 

Propostes 
principals
• Cerca emplaçament per a cen-

tre de dia i residència per a 
gent gran

• Conjunt d’equipaments Quiró 
(casal de joves, casal gent gran 
i casal de barri)

• Construir el parc Anna 
Piferrer

• Programa Protegim les escoles
• Nou espai verd públic de l’Al-

zina
• Debat veïnal Avinguda 

Vallcarca Verda
• Pla de Centre de Distribució 

Urbana
•Reforma plaça Poble Romaní
• Adquisició baixos de protecció 

ofi cial comercials (Park Güell)
• Mercat de l’Abaceria amb nou 

espai d’economia col·la bo ra tiva
• Renovació escales mecàni-

ques barris muntanya
• Urbanitzar Pi i Margall
• Estudi dels usos del túnel de 

Sant Cugat (pisos Penitents)
• Pla estratègic de gossos
• Construcció escola Teixidores, 

institut Vallcarca
• Casal de barri Can Carol
• Processos participatius Jardí 

del Silenci i Passeig Sant Joan
• Renovar la gespa del Nou 

Sardenya i camp de l'Àliga

A.B.

E l Districte ha anunciat aquest 
dijous l'ordre de cessament 
d'activitat del casal Tres Lliris, 

okupat ara fa cinc anys quan ja ha-
via deixat de ser comissaria del 
Cos Nacional de Policia i pactada 
la gestió amb l'Associació Joves 

El Districte tanca Tres Lliris 
per no completar la llicència
L'assemblea rebutja les acusacions de soroll, consum al carrer i 
incompliment de mesures antiCovid i prepara accions de resposta

com a espai jove de Gràcia", han 
apuntat aquestes fonts vinculades 
a l'assemblea del casal, que han 
advertit que preparen accions de 
resposta.•

nen lloc fora del local" i per plan-
tejar ara la qüestió de la llicència 
"quan mai no n'havien fet causa". 
"Nosaltres seguirem defensant la 
funció del casal com a necessària 

de Gràcia des de l'abril de 2017. 
L'argument ofi cial són els cinc re-
queriments rebuts a l'Ajuntament 
des de fi scalia per incidents rela-
cionats amb soroll, consum de be-
guda a la via pública i incompli-
ment de les mesures antiCovid, 
als quals s'afegeix l'incompliment 
del procediment de llicència d'ac-
tivitat i la negativa a complir-lo per 

part de l'assemblea del casal. Fonts 
municipals han apuntat que l'or-
dre s'executarà quan acabi el pro-
cés administratiu contra el qual el 
Casal Tres Lliris té un mes per pre-
sentar un recurs d'alçada.

L'assemblea del casal, en una 
primera valoració de la decisió, 
ha rebutjat els arguments del 
Districte per "activitats que te-

El Casal Tres Lliris, a Torrent de l'Olla a tocar de Lesseps. Foto: À.G.P
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Breus

Badia: "Cal que 
l'IES Vallcarca 
estigui en el nou 
paquet d'escoles"

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va respondre en 
l'audiència pública de 
dimarts a la coordinadora 
d'AMPA de Gràcia que 
el Districte no té dubtes 
sobre el projecte de l'IES 
Vallcarca tot i la pressió 
d'alguns veïns i que està 
esperant que la Generalitat 
habiliti la construcció. 
"Hem d'aconseguir que 
estigui en el nou paquet 
d'escoles", ha apuntat. La 
comunitat educativa ha 
demanat una reunió de la 
comissió de seguiment, 
que es reunirà després que 
es faci una nova reunió 
amb el Consorci. 

El Centre Heura 
demana vambes 
d'home per 
als sensellar
El Centre Obert Heura 
de suport a les persones 
sense llar amb seu a 
l'avinguda República 
Argentina, darrere dels 
Josepets, ha activat 
una campanya urgent 
de recollida de vambes 
d'home. Les principals 
necessitats se centren en 
les talles de la 40 a la 45 
i accepten tant models 
nous com de segona mà. 
L'horari de recollida és de 
dilluns a divendres de 17 
a 19 hores.

Societat
La superilla de Grassot, 
projectada ara fa cinc 
anys, haurà d'esperar 
almenys fi ns al 2030
L'Ajuntament retoca la pacifi cació a l'entorn del passeig de 
Sant Joan ara amb Pare Claret, Sicilia i Provença com a eixos 

nal del Passeig de Sant Joan va ser 
enterrar el debat fi ns que el mer-
cat nou estigués fet i aquesta zona 
de Grassot quedés neta d'instal·-
lacions amb data de caducitat.

El debat de la superilla de 
Grassot va morir el 2017 i els càl-
culs municipals apunten a una 
estrena de la nova Abaceria cap 
al 2023, però la projecció nova no 
ha tingut en compte aquest debat 
iniciat en el passat mandat i pre-
fereix subratllar l'extensió a la 
zona central de la ciutat deixant 
per a l'horitzó 2030 la connexió de 
les superilles de l'Eixample Dret 
amb el Camp d'en Grassot.

En el mapa difós aquesta setma-
na l'Ajuntament retoca la pacifi-
cació inicialment prevista el 2016 
i ara marca com a eixos verds de 
prioritat per al vianant els carrers 
Pare Claret, Sicília i Provença, amb 
dues places octogonals a les cruï-
lles de Sicília/Pare Claret i Sicília/
Provença. Per l'entrada sud de l'Ei-
xample cap al nucli històric de 
Gràcia també hi haurà un eix verd 
al carrer Girona que penetrarà cap 
a Milà i Fontanals.•

Àlbert Balanzà

L 'Eixample superarà Gràcia 
l'any 2030 en la cursa inici-
ada ara fa 15 anys per la pa-
cifi cació de la ciutat amb les 
primeres superilles. Aquell 

any 2005 el pla de mobilitat de 
Gràcia va preveure 28 superilles 
al districte, de les quals es van ac-
tivar sobretot dues a l'entorn de 
plaça de la Vila i del carrer Verdi, 
i la resta van quedar maquillades 
a través de plataformes úniques 
o directament oblidades. Aquesta 
setmana l'Ajuntament ha previst 
en els propers deu anys un total 
de 21 eixos verds i 21 places apro-
fi tant les cruïlles de l'Eixample, 
que inclou la trama del gracienc 
Camp d'en Grassot, i començarà a 
estendre-les en una primera fase 
fi ns al 2023 que no arriba a Gràcia. 
Ho farà l'any 2030.

Grassot, de fet, no estava pre-
vist com a superilla en el mapa 
d'aquell pla de mobilitat de fa cinc 
mandats i no va ser fi ns al desem-
bre de 2016 (vegeu núm. 603) que 
el nou govern de BComú va pro-
jectar tres noves superilles en 
els límits marcats pels carrers 
Bailèn, Travessera de Gràcia, 
Còrsega i Sardenya. Fins i tot es va 
fer una primera reunió participa-
tiva amb veïns i es van crear pla-
taformes a favor i en contra. Però 
el discurs ofi cial, amb el trasllat 
de l'Abaceria a la carpa provisio-

Sicília amb Pare Claret, una futura plaça l'any 2030. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Foto: Arxiu

El Districte avalava 
fi ns ara que s'activés 
l'illa quan marxés la 
carpa de l'Abaceria

ha ara tres espais prefabricats i 
al hostel de Perill s'ha habilitat 
tot l'espai.

Miràs, argumentant una opti-
mització de serveis, també ha afe-
git que el hostel de Perill assumi-

Sant Josep de 
la Muntanya i 
el hostel UBAE, 
espais per a PCR
Les instal·lacions ubicades al temple 
de la Salut i la residència esportiva ja 
han acollit la campanya de vacunació

A. B.

E ls dos espais que el Districte ha 
ofert al CatSalut per fer pro-
ves PCR a Gràcia seran el re-

cinte de Sant Josep de la Muntanya 
al barri de la Salut i la residència 
d'esportistes de la UBAE al car-
rer Perill al nucli històric. Així ho 
ha anunciat aquest dimarts la ge-
rent del districte Pilar Miràs, ar-
ran d'una pregunta veïnal en l'au-
diència pública.

Els dos espais, que de fet ja es 
van activar ara fa quinze dies per 
acollir una ampliació de serveis 
per a la campanya de vacunació 
en suport als CAP, se centraran 
després d'aquesta campanya a fer 
proves PCR en els nivells de detec-
ció, atenció i seguiment de Covid. 
A Sant Josep de la Muntanya hi 

rà la feina de detecció i seguiment 
de tres CAP (Cibeles, Pare Claret 
i Sanllehy). L'altell de l'Abaceria, 
l'altre espai on s'ha fet la campa-
nya de vacunació, no s'utilitzarà 
per a fer PCR.•

La residència d'esportistes de la UBAE, al carrer Perill. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

El carril bici de Via Augusta 
no continuarà, de moment. 
La plataforma Bici Via Augusta 
s'ha indignat aquesta setmana 
per la negativa del Districte de 
Sarrià a comprometre's amb 
la continuïtat del carril bici ja 
executat a la banda de Gràcia 
de l'eix viari. Al consell de 
barri de dimarts, el regidor de 
Sarrià, Albert Batlle, va derivaar 
l'obra "a mig o llarg termini"
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F a 15 anys un grup de veïnes vam defensar la pa-
cifi cació dels carrers de la Vila amb la instal·lació 
de pilones, fet que va generar un confl icte entre 
l’Ajuntament i algunes veïnes i comerços del bar-
ri. Avui ningú dubta que aquella va ser una aposta 

necessària, que ha donat lloc a la millora en la qualitat de 
vida i l’activació econòmica del barri. Ara posem les ba-
nyes en la pacifi cació del carrer Milà i Fontanals, conegut 
per ser una via d’entrada de vehicles des de l’Eixample 
cap a la Vila. Aquest carrer estret és un dels carrers més 
contaminats de tota la Vila, perquè fa pujada, pels dos se-
màfors que provoquen frenades i arrencades, per la seva 
estretor, l’alçada dels edifi cis i perquè l’aire no hi corre. 

En aquest carrer hi ha un centre educatiu molt es-
pecial, l’ACIDH. La densitat de circulació no ofereix a 
l'alumnat les millors condicions de salut, i difi culta les 
entrades i sortides del centre educatiu amb tranquil·litat 
i sense risc d’atropellament. Aquest any, amb la recoma-
nació de mantenir les fi nestres obertes per la COVID19, 
el soroll difi culta seguir les classes. L ‘Ajuntament ha pa-
cifi cat molts entorns escolars, l’ACIDH també mereix un 
entorn amable. 

Si pensem en clau de futur i en l’activació econòmica 
postCovid, els carrers del voltant del Mercat de l’Aba-
ceria hauran d’estar més preparats per als vianants. Al 
carrer Milà i Fontanals, petits comerços obren les seves 
portes en un entorn hostil, i fan mans i mànigues per ti-
rar endavant els seus negocis. No ho tenen fàcil, les vo-

reres estretes, i la circulació de cotxes difi culten que els 
vianants s’hi aturin.

Sabem l’esforç que l’Ajuntament ha fet per canviar el 
model de mobilitat tenint en compte l’emergència climà-
tica. Volem destacar l’eix verd que s’ha generat al carrer 
Girona i que hauria de tenir continuïtat a Milà i Fontanals, 
convertint-lo en una porta amable d’entrada a Gràcia.

Les veïnes de la zona volem seguir circulant pels car-
rers i som conscients que la seva pacifi cació provoca re-
cels. Però només cal que ens fi xem en les experiències 
que ja tenim al barri on, amb carrers de prioritat inverti-
da i canviant els sentits d’alguns carrers, es garanteix la 
circulació d’aquells que ho necessitin i milloren les con-
dicions d’habitabilitat i salut. Tothom hi surt guanyant. 

Tampoc podem obviar el procés de gentrifi cació. La pa-
cifi cació d’una zona no ha d’expulsar les veïnes de tota la 
vida, ni fer apujar el preu dels habitatges. Però seria tam-
bé absurd que, per por d’aquesta gentrifi cació, acceptem 
viure en condicions de contaminació i de mobilitat que 
no ens mereixem. La gentrifi cació no la resoldrem només 
les veïnes, cal que els polítics legislin de manera valenta. 
Aquí ens hi trobareu, sempre. Els carrers han de seguir 
sent nostres, per jugar, caminar i passejar, sense fums ni 
sorolls. El Procés Participatiu sobre el disseny del MPGM 
és una oportunitat per a que tothom hi digui la seva. I 
volem demanar que la Vila sigui un lloc on passejar, gau-
dir dels carrers, de les seves botigues i dels seus edifi cis 
d’una manera pacífi ca, saludable i sostenible.•

Opinió convidada

Pacifi quem Milà i Fontanals 
Maria José Ruiz Llach, Plataforma Pacifi cació Milà i Fontanals

El debat del Pla General s'obre a 
reactivar plantes baixes en desús 
per augmentar l'habitatge social 
L'equip de coordinació municipal calcula el dèfi cit de Gràcia en aquest àmbit obliga 
a aconseguir 6.500 pisos protegits per complir amb la llei de l'habitatge de 2007

Albert Balanzà

L a segona sessió de debat 
per abordar el debat de 
modifi cació del Pla General 
Metropolità de 1976 a 
Gràcia, centrada aques-

ta setmana en habitatge i activi-
tat econòmica, s'ha tancat amb la 
principal conclusió que les plantes 
baixes creixents en desús i que fi ns 
ara havien estat comerços són un 
bon punt de partida per generar 
noves cèdul·les d'habitabilitat que 
es condicionin a un ús protegit.

A Gràcia, segons les dades prè-
vies presentades a la sessió, hi ha 
un 77% de locals actius, però els 
rètols de lloguer o venda són una 
constatació en els últims mesos 
i aquest fet pot tenir una sortida 
en la manca d'habitatge social, 
que l'equip de coordinació mu-
nicipal de les sessions quantifi ca 
en unes xifres actualment inabas-
tables. "A Gràcia es generen cada 
any uns 135-140 pisos nous; si tots 
ells fossin en règim VPO, trigarí-
em 50 anys a arribar als 6.500 pi-
sos socials que hauríem de tenir 
per complir amb el 15% que indi-
ca la llei de l'habitatge de 2007", 
va apuntar Sebastià Jornet. Els 
tres grups de participants en què 

es va projectar la sessió no només 
es van centrar en aquest punt, si 
no que també van abordar els can-
vis d'usos segons el tipus d'eix co-
mercial o residencial amb una cla-
ra aposta per mantenir el model 
híbrid amb equilibri entre l'habi-
tatge i el comerç de proximitat. 
Activitats com els coworkings, 
l'economia social, o els artesans 
també serien opcions per afavo-
rir aquest reequilibri.

Menys clares es van veure les 
opcions de remunta en edifi cis ja 
existents o la reconversió d'espais 
industrials encara actius i almenys 
en un dels grups es va apuntar la 
possibilitat que les entitats que 
ocupen blocs sencers es pogues-
sin traslladar a les plantes baixes 
per generar habitatges a les plan-
tes superiors.

D'altra banda, i a l'espera de la 
tercera i última sessió que se cele-
brarà dimarts que ve sobre equipa-
ments i patrimoni, la web Decidim 
Barcelona segueix rebent propos-
tes concretes de modifi cació del 
Pla General com l'execució de la 
superilla prevista a l'eix Verdi-
Maignon, la protecció de les case-
tes de Travessera de Gràcia 122-128 
o de Ramon y Cajal 128-156 o la pe-
atonalització del tram central de 
Travessera de Gràcia.•

Baixos amb les persianes abaixades, al nucli històric de Gràcia. Foto: À.G.P.

Breus

Tanca portes la 
fundació Ludàlia 
de suport a la 
discapacitat

La fundació Ludàlia, amb 
seu al carrer Balcells i 
dedicada des del 2001 
a generar activitats de 
suport a la discapacitat 
intel·lectual, ha anunciat 
aquest dimarts que 
tancarà portes a fi nal 
d'any a causa de l'impacte 
de la Covid. En una nota, 
l'entitat argumenta que 
des del passat març no 
s'han pogut desplegar 
amb normalitat les seves 
activitats i que per això 
ha decidit dissoldre's. 
"Una notícia dolorosa 
que fa un any semblava 
impensable", han apuntat 
els impulsors.

El CNL de Gràcia 
desplega una nova 
fase d'intercanvi 
lingüístic
La delegació de Gràcia 
i Sarrià-Sant Gervasi 
del Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
ha desplegat una nova fase 
de difusió de la campanya 
Qan parles fas màgia, a 
la qual s'hi han inscrit en 
un mes 79 voluntaris i 84 
aprenents a tota la ciutat. 
La campanya vol donar un 
nou impuls al programa, 
que existeix des de fa 17 
anys, i aquest cop es farà 
en format virtual.

Voluntariat 
social, en una 
sessió virtual amb 
entitats locals
La Federació Catalana 
del Voluntariat Social 
ha programat el 19 de 
novembre una sessió 
amb quatre entitats del 
districte sobre la seva 
experiència en l'economia 
social. Hi participaran 
l'ACIDH per parlar 
d'inclusió sociolaboral, 
ABD per emprenedoria 
textil, Coopoblet per 
participació entre 
entitats i la mateixa FCVS 
amb el seu programa 
voluntariatenunclic.cat. 
Més info: voluntaris.cat

El veïnat de Milà i Fontanals 
es mobilitza per pacifi car 
l'entrada sud de Gràcia. Un 
grup de veïns han encartellat 
la zona de Milà i Fontanals per 
revertir els actuals graus de 
contaminació. Ja han convocat 
un primer acte per al dia 23 a 
les 21.30h a l'enllaç https://sites.
google.com/view/pacifi caciomif/
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Casa Vicens torna a formar part d'una nova edi-
ció del festival LOOP acollint, des d'aquest di-
vendres, la mostra Travelling d'olors, una sèrie 

de vídeos que pertanyen a la col·lecció olorVISUAL de 
la Fundació Ernesto Ventós. A l'exposició comissa-
riada per Cristina Agàpito destaca l’obra 'Sinestèsia' 
de Daniel Canogar, una animació generativa creada 
a partir de dades meteorològiques en temps real; o 
'Yellow' d’Alfredo Porres Pla, situada en el bany his-
tòric de la casa. La mostra també presenta peces de 
Jordi Cabestany i Juan Carlos Brancho.•

El festival de 
videoart LOOP, de 
nou a Casa Vicens
La mostra Travelling d'olors obre 
portes al públic aquest divendres

A. B.

L a Festa Major 2020 es va 
superar amb èxit aquest 
estiu amb una edició virtu-
al prou participativa, amb 
18.000 visualitzacions de 

les activitats, malgrat que els car-
rers estiguessin més deserts que 
mai i els guarnits fossin absoluta-
ment minimalistes, amb un sostre 
de 20 metres com a comú denomi-
nador i algunes absències de car-
rers que no s'hi van voler sumar 
per la crisi sanitària.

Però d'això ja fa tres mesos i la 
Fundació Festa Major comença 
a pensar en la possible edició del 
2021 amb un moviment signifi ca-
tiu d'augment del percentatge que 
poden justifi car les comissions de 
carrers per al pagament de lloguer 
dels locals de guarnit a partir dels 
diners que reben de la Fundació. 
Si fi ns ara el límit era un 50% del 

Festers del carrer Perla. Foto: Arxiu

La Festa Major ja perfi la 
l'edició 2021 reforçant els 
ajuts per mantenir locals
La mesura rep l'aval però hi ha carrers que ja no l'aprofi taran 
com Perla: "Deixem el local per poder seguir fent Festa Major"

cost total, en una mesura que es 
va activar en el debat que es va ge-
nerar per la crisi econòmica en el 
mandat 2007-2011, ara el nou límit 
arribarà al 70%.

La mesura, comunicada dilluns 
passat en el marc d'una assemblea 
informativa, s'activa quan hi ha al-

gunes comissions de festes com la 
del carrer Perla que ja han anun-
ciat que prescindiran a fi nal d'any 
del local que en el seu cas tenen al 
carrer Guilleries per manca d'in-
gressos. "Deixem el local per poder 
seguir fent Festa Major", ha apun-
tat Tolo Albertí.

L'assemblea també va posar fi l 
a l'agulla al tancament dels com-
plexos números de 2020 i els pre-
paratius del 2021 amb la idea cen-
tral de reformular el pressupost 
presentat a principis d'any però 
també de comunicar als carrers 
la manera de quadrar els ajuts 
ja rebuts. Els carrers rebran vals 
per gastar en subministraments 
de guarnits.

A la sessió informativa tam-
bé van aparèixer altres qüestions 
com el neguit d'alguns carrers 
com Verdi sobre la necessitat de 
fer activitats com les calçotades 
del febrer per garantir l'equilibri 
pressupostari de cada comissió.•

Campanya del projecte 
Radars per fer postals 
per a la gent gran

E l projecte Radars de suport a la gent gran, pioner 
a Gràcia i estès a la ciutat, ha engegat a la Vila i al 
Camp d'en Grassot una campanya d'elaboració de 

postals per a la gent gran que substituirà el tradicional 
berenar de Nadal que cada any es feia a la Violeta. Les 
postals, anònimes i en mida postal, es poden fer arribar 
abans de l'1 de desembre a La Violeta (Maspons, 6), de 
9 a 13 h i de 16 a 21 h; CSS Vila de Gràcia (Plaça Vila de 
Gràcia 2), de 9 a 14 h; CSS Grassot (Ca n’Alegre de Dalt 
5), de 9 a 14 h; Lluïsos (Plaça del Nord 7), de 9 a 14 h i de 
17 a 21 h i La Sedeta (Sicília 321), de 9 a 20.30 h.•
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'El Tió de Nadal'
El darrer llibre de l'activista cultural gracienc Josep Fornés revela els secrets que amaga el Tió de 
Nadal, una soca que es guarda durant tot l'any i que es converteix en l'instrument per fer volar la 
imaginació dels més petits. A punt d'arribar a les llibreries, la proposa de Fornés explica primer 
de forma detallada i documentada els orígens d'aquesta tradició. A la segona part, les memòries, 
exposa a partir de testimonis i experiències personals les diferents tradicions arreu del país entorn 
al Tió, per acabar amb una tercera part sobre la reivenció del Tió. Aquí va un petit tast.

Josep Fornés i Garcia (Barcelona, 1957) és mestre, ges-
tor cultural, antropòleg i museòleg. Va dirigir el Museu 
Etnològic i de Cultures del Món fi ns al 2020. Impulsor 
de festes i cicles d'art contemporani, teatre, cinema 
i música, destaca la seva feina en l'inici del Festival 
Tradicionàrius i la Revetlla mallorquina de Sa Pobla 
a Gràcia. Coautor de llibre del Bicentenari de la Festa 
Major 'L'etern efímer'. Fins a l'any 2020 va treballar 
en les festes de Barcelona, on va coordinar les festes 
de Gràcia, el Carnaval, la Mercè, la Festa Europea de la 
Música, la Cavalcada de Reis i Santa Eulàlia. Va coordinar 
el fòrum de debat Barcelona Tradició del qual destaquen 
diverses publicacions sobre la festa urbana. Membre 
actiu en diferents consells i comissions culturals a 
Catalunya, va treballar en la redacció dels Protocols 
Festius de Barcelona i de Gràcia. Premi Vila de Gràcia 
2017 i Menció del Premi Ciutat de Barcelona 2019. 

biografía

El ritual
La cultura dels humans d’arreu del món és 
plena de signifi cats que es revelen com un 
sistema complex. Aquest sistema, que inte-
gra la pervivència d’antigues creences, re-
lliga de forma oculta l’inconscient col·lectiu 
de bona part de la comunitat. La cultura so-
cietària de cada poble identifi ca signifi cats 
i símbols, i ho fa de forma ritual en els mo-
ments especials que revenen de forma cícli-
ca en el temps sagrat de les festes.

 Les comunitats d’éssers humans vivim 
ritualment fi ns a tal punt que renovem i in-
ventem de nou els rituals segons la nostra 
comuna conveniència. D’aquesta manera 
incorporem i compartim de forma habitu-
al els nous rituals de la modernitat com una 
part de cada nova normalitat que ens toca 
a viure. Abans anàvem a la feina, ara alguns 
treballem des de casa i més a precari; enca-
ra piquem de mans per aplaudir allò que ens 
agrada i, si ens deixen, sortim al carrer per 
la protesta.

La capacitat de resiliència dels humans, 
la nostra possibilitat d’adaptació a les grans 
malvestats, ens ha fet sobreviure com a es-
pècie en diferents moments de la nostra 
història, des dels més devastadors cataclis-
mes, als efectes dels grans canvis climàtics. 
També hem sabut superar les amenaces que 
ens hem infringit a nosaltres mateixos com 
les guerres, el racisme, el colonialisme, els 
genocidis, els totalitarismes, les epidèmi-
es, el feixisme, les dictadures, la pobresa, el 
comerç de persones, la desertització de l’en-
torn, l’exclusió social, la fam o el masclisme. 
Malgrat tot, sobrevivim.

Els humans compartim els moments de fe-
licitat celebrant festes de forma cíclica o epi-
sòdica, però sempre ritual. També compar-
tim el dolor i la mort i, malgrat la tendència 
actual a amagar els malalts i els ancians en 
hospitals i residències, ho fem entre rituals i 
pompes fúnebres. Som animals rituals. 

És tan complex el sistema ritual de la cul-
tura dels pobles que se sol fer difícil identifi -
car tots els elements que el componen, per-
què sovint un mateix element signifi cant és 
el resultat de la pervivència d’antics cultes 
dels quals només en queda el rastre d’un ob-
jecte d’estranya funció, la qual és incorpora-
da en l’imaginari col·lectiu com un record de 
la infantesa. Les memòries compartides de 
la gent conformen l’imaginari dels pobles. 
Davant d’un objecte signifi cant i evocador 
s’esdevé un fenomen en la imaginació que té 
un contingut psíquic, la construcció del sím-
bol. El tió de Nadal és un d’aquests objectes 
signifi cants.

El culte als ancestres: 
La pervivència dels 
cultes pagans
Les històries sagrades dels pobles perviuen 
mentre algú en preserva la memòria. Quan 
un poble és vençut sol perdre una part de la 
seva identitat cultural. Nous cultes, noves 
llengües, noves idees, nous déus substitu-
eixen les antigues tradicions. Si una cosa hi 
ha d’immutable en les societats humanes, 
aquesta cosa és el canvi.

Al voltant de l’any 572, en temps en què 
els sueus encara dominaven la Gallaecia, 
es va celebrar a la ciutat de Braga (Bracara 
Augusta) el Segon Concili de l’Església 
Catòlica. El sínode, presidit pel bisbe Martí, 
intentava posar ordre als cànons i a la le-
gislació canònica des de l’Orient a l’Occi-
dent. A petició del bisbe Polemio d’Asturica 
(Asturica Augusta, actual Astorga), l’amfi -
trió va redactar un cànon de conducta diri-
git a la correcta observança del culte entre la 
gent rústica, De Correctione Rusticorum, en 
el qual condemnava la pervivència de les an-
tigues pràctiques del culte antic dels pagans.

Però el més interessant del tema és quan 
parla de les pràctiques rituals de la gent cor-
rent “d’abocar els aliments i el vi a la llenya 
del foc de la llar”, una pràctica ritual con-
sistent a fer ofrenes, libacions, damunt la 
llenya del foc de la llar, una antiga pràctica 
del culte antic als déus de la casa, un culte 
als avantpassats difunts protectors de la llar 
amb els quals convindria segellar i mantenir 
el vincle sagrat, en cas contrari, els difunts 
sagrats podrien fer-ne retret i castigar els 
parents, la casa, el bestiar i les terres:

«Heus ací la vostra garantia i la vostra 
confessió amb la qual us heu obligat a Déu. I 
com és que alguns de vosaltres, que heu re-
nunciat al diable i als seus àngels, als seus 
cultes, i a les seves males obres, ara torneu 
novament als cultes del diable? Per què en-
cendre espelmes a prop de les pedres, dels 
arbres i les fonts i en les cruïlles dels ca-
mins, què és sinó el culte al diable? Observar 
les vulcanals i les calendes, guarnir les tau-
les, posar corones de llorer, observar el peu 
que es fa servir, abocar els aliments i el vi a 
la llenya del foc de la llar, abocar el pa a la 
font, què més és, sinó l’adoració del diable? 
Quan les dones que pronuncien el nom de 
Minerva en urdir els teixits, quan observen 
el dia de Venus en el casament, i miren en 
quin dia es fa el viatge, quina altra cosa és, 
sinó el culte al diable? Embruixar les herbes 
per fer malediccions, i invocar els noms dels 
dimonis amb encanteris, què més és, sinó el 
culte al diable? I moltes altres coses que són 
cosa de no dir. Heus ací que, després d’haver 
renunciat al diable, feu totes aquestes coses 
després del baptisme, i en tornar a la vene-
ració dels dimonis i a les males accions dels 
ídols, falteu a la vostra paraula, i trenqueu el 
pacte que heu fet amb Déu.»

El culte domèstic als ancestres és comú 
en molts sistemes de creences tradicionals 
dels pobles d’arreu del món. Aquest culte 
es basa en la creença que els parents morts, 
els ancestres, tenen una nova forma de vida 
després de morts però es continuen interes-
sant per les coses que passen en el món dels 
vius, damunt la sort dels quals posseeixen la 
capacitat d’infl uir d’una major manera que 
quan eren vius. Aquesta essència quasi divi-
na dels avantpassats morts els fa dignes de 
veneració, ja que si no es procura pel seu be-
nestar en l’altra vida, no estaria garantida la 
seva bona infl uència en el benestar dels fa-
miliars vius, ni la seva bona disposició a con-
cedir-los favors i ajudes. El respecte a l’auto-
ritat dels ancians, l’amor fi lial i l’obediència 
al cap de família, tenen a veure amb aques-
tes pràctiques rituals.

[...]
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 4 
CE Europa 3 - 0 CF Muntanyesa
Classifi cació
1. CE Europa ....................... 9 punts.
2. FC Terrassa ..................... 9 punts.
Jornada 5 
CE Manresa - CE Europa (15-11, 
12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 4
CF Pardinyes 2 -0 CE Europa
Classifi cació
1. AD Son Sardina .............. 9 punts.
8. CE Europa ....................... 5 punts.

Jornada 5
CE Europa - FC Llevant Les Planes 
(15-11, 17h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 4 
UE Claret - CB Ciutat Vella (ajor-
nat)
Jornada 5 
Sant Gervasi 1 - UE Claret (ajornat)

Grup 3 (Fase regular)
Jornada 4
AESE - Lluïsos de Gràcia (ajornat)
Vedruna Gràcia - Sant Boi 
(ajornat)
Jornada 5
Reus Ploms Salle - Vedruna Gràcia 
(ajornat)

Centre Catòlic L'H - Lluïsos de 
Gràcia (ajornat)

Copa Catalunya femenina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 4
SaFa Claror - TGN BC (ajornat)
Jornada 5
CB Cornellà - SaFa Claror (ajornat)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina 
Grup A
Jornada 4
CN Catalunya 10 - 6 CN Sant Feliu
Classifi cació
1. CN Terrassa .................... 6 punts.
4. CN Catalunya ................. 3 punts.
Jornada 5
CN Terrassa - CN Catalunya (21-
11, 18h)

Divisió d'Honor femenina
Grup A
Classifi cació
1. CDN Boadilla .................. 6 punts.
5. CN Catalunya .................. 0 punts.
Jornada 3
CE Mediterrani - CN Catalunya (15-
11, 12:30)
Jornada 4
CN Catalunya - Leioa IT (14-11, 
12:45)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina
Grup 2
Jornada 5
CFS Eixample 4 - 3 Gràcia FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS .................12 punts.
8. Gràcia FS ......................... 3 punts.
Jornada 6
Gràcia FS (descansa)

Jornada 7
Gràcia FS - FS Bosco Rocafort (21-
11, 17h)

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

Optimisme al Catalunya 
davant les negociacions 
amb l'Ajuntament
L'entitat rep el suport del CE Europa i confi a a reconduir 
la situació fi nancera, amb un deute de 650.000 euros

Àlex Gutiérrez Pascual

El Club Natació Catalunya 
afronta amb optimisme les 
negociacions amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per a sal-
var-se de la fallida, després 

de llançar un crit d'ajuda instituci-
nal a causa de la situació fi nancera. 
Des de l'Institut Barcelona Esports 
(IBE), l’organisme de l’Ajuntament 
que lidera la part municipal de les 
negociacions, s'assegura que ja 
s'han mantingut "diverses reuni-
ons" amb aquesta entitat històri-
ca, que gestiona les instal·lacions 
esportives municipals de Can 
Toda. La propera sessió entre el 
Catalunya i l'IBE, amb l'acompa-
nyament del Districte, tindrà lloc 
dilluns 16 i es realitzarà de forma 
telemàtica.

El vicepresident tercer del 
Catalunya, Ramon Geli, confi a que 
la situació “es reconduirà”. “No soc 
gens negatiu”, apunta Geli, que es 
mostra confi at en cercar algun ins-
trument fi nancer que permeti fer 
front al deute de 650.000 euros 
que arrossega l'entitat. També re-
marca que l’entitat de Can Toda té 
“bones relacions” amb el Districte. 
“Possiblement acabaran bé”, fent 
referència a les negociacions.

Geli també agraeix les mostres 
de suport que ha rebut l’entitat. 
El Club Esportiu Europa, de la mà 
del president, Víctor Martínez, va 
trucar Geli divendres passat per 
a traslladar-li el suport de l’enti-
tat escapulada. El club també va 
escriure un missatge a les xarxes 
socials: “Entre totes les entitats 
i institucions hem de fer pinya 
per no permetre que desaparegui 

El Catalunya masculí va sumar els tres primers punts a la lliga contra el CN Sant Feliu. Foto: Josep Ponferrada (PFotoalbums)

una entitat de 90 anys d'història i 
campiona d'Europa!”. Òscar Milla, 
responsable de Comunicació de la 
precandidatura de David Prats a 
l’Europa, va difondre aquell mateix 
dia un missatge que després va re-
enviar el mateix Prats. “Desitgem 
que tot es resolgui aviat. Ànims!”, 
va apuntar Milla. I el periodis-
ta gracienc Vicenç Sanclemente, 
director de Ràdio 4 i antic col-
laborador d’aquest setmanari, va 
fer diumenge passat aquesta cri-
da als estaments municipals: “De 
la piscina a la Travessera; la seu a 
Torrent d'en Vidalet; el "fi asco" de 
no ubicar-los als terrenys de sota 
l’Europa; fi ns avui, al peu del Park 
Güell; el CN Catalunya ha estat so-
bretot un servei públic. Cal l'ajut 
de les institucions!”. •

Jornada doble per al femení de 
waterpolo. El Catalunya femení 
disputarà dissabte contra el Leioa 
la jornada corresponent de Divisió 
d'Honor de waterpolo i diumenge 
jugarà el partit ajornat contra el 
CE Mediterrani. De la seva banda, 
l'equip masculí descansarà després 
d'aconseguir els primers tres 
punts a la lliga contra el CN Sant 
Feliu (10-6), en un partit disputat 
a la piscina Nova de l'Escullera, 
cedida pel CN Barcelona.

Breus

L'Europa convoca 
eleccions per al 
20D pendent de 
les restriccions

Amb l'assemblea general 
de socis encara per 
celebrar i pendent de les 
restriccions sanitàries, 
la junta de l'Europa 
ha decidit seguir amb 
el calendari previst i 
ha convocat eleccions 
a la presidència per 
al 20 de desembre. El 
termini per presentar-hi 
precandidatures acabarà 
el 5 de desembre, el 10 
de desembre vencerà el 
termini per a proclamar 
les candidatures i l'11 
de desembre arrencarà 
la campanya electoral. 
D'altra banda, el primer 
equip masculí buscarà 
diumenge contra el 
Manresa mantenir el 
primer lloc a la lliga.

Suport de les 
entitats amateurs 
a la mobilització 
per l'esport base
El Club Excursionista 
de Gràcia, l'Associació 
Esportiva Gràcia, el 
Club Natació Catalunya 
i Bàsquet Lluïsos de 
Gràcia han donat suport 
a la mobilització d'aquest 
dimecres per a reclamar 
l'esport base com a servei 
essencial. La concentració 
a la plaça de Sant Jaume ha 
estat impulsada per la Unió 
de Federacions Esportives 
de Catalunya (UFEC).

Àngel Garreta
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À. Gutiérrez Pascual

Amb 56 anys de trajectò-
ria, la crisi econòmica 
provocada per la pan-
dèmia del coronavirus 
ha obligat el gimnàs 

Barenys, especialitzat en l'ense-
nyament d'arts marcials, a tancar 
les portes definitivament. Elías 
Barenys, de 83 anys, exgimnasta 
que va arribar a entrenar i com-
petir amb Joaquim Blume, ha di-
rigit durant tot aquest temps (pri-
mer en solitari, després amb el seu 
fi ll Elías) aquesta instal·lació em-
blemàtica de la Vila, situada al nú-
mero 26 del carrer Astúries. "Si ara 
tornessim a obrir, més de la meitat 
d'alumnes ja no els tindríem", la-
menta Barenys.

El gimnàs va haver d'abaixar 
la persiana al març, amb l'arriba-
da de la primera onada de la pan-
dèmia, i no havia tornat a obrir a 
l'estiu, amb l'anomenada fase de 
represa. Barenys assegura que a 
l'hora de plantejar-se la reobertu-
ra va ser molt complicat aplicar to-

tes les mesures de seguretat, com 
ara la desinfecció del recinte. En 
aquell moment ja van decidir no 
reprendre l'activitat. "Què hi fa-
rem", explica amb resignació.

Elías Barenys, que reivindica 
aquesta instal·lació com "el gim-
nàs més antic de Barcelona", as-
segura que ja han comunicat la 
decisió de plegar a la propietat i 
abans que acabi l'any deixaran el 
local de lloguer. Aquests dies han 

El gimnàs Barenys, amb la persiana abaixada des del març. Foto: À.G.P.

començat a buidar de material les 
instal·lacions. El següent pas serà 
comunicar ofi cialment l'adeu als 
seus 150 socis, entre usuaris del 
gimnàs i alumnes de les classes 
d'arts marcials. Tot i que va comp-
tar amb pista de tennis durant gai-
rebé vint anys, el gimnàs Barenys 
es va especialitzar en les arts mar-
cials, amb seccions de judo, la més 
veterana, aikido i muai thai, les 
més recents.•

"El gimnàs Marín cessa les 
activitats després de més 
de 65 anys al vostre servei. 
Lamentem que hagi estat en 
aquestes tristes circumstàn-
cies causades per la Covid-19. 
Agraïm a tots els socis i amics 
la confi ança que ens dipositat 
durant tots aquests anys". És el 
comunicat penjat des del març 
passat a la web d'un altre gim-
nàs històric de la Vila, ubicat 
al carrer Legalitat 17 i especia-
litzat en arts marcials, fi tness, 
ioga i musculació. El tanca-
ment del Barenys s'afegeix així 
a l'adeu del gimnàs Marín, que 
un mes després d'haver d'abai-
xar la persiana va optar pel 
cessament defi nitiu. Segons 
assegura el seu responsable, 
Francesc Marín, la pandèmia 
ha accelerat la seva jubilació ja 
prevista.

Gimnàs Marín, 
el precedent

L'històric gimnàs Barenys, 
fundat el 1964, tanca les portes
L'emblemàtica instal·lació d'Astúries 26, especialitzada en la formació de judo i 
amb la persiana abaixada des del març, cessa defi nitivament l'activitat esportiva

Breus

Bàsquet Lluïsos 
proposa reptes 
adaptats a les 
mesures Covid

Després de proposar 
la primer repte de la 
Cursa Blava de forma 
interactiva, aquesta 
setmana Bàsquet Lluïsos 
de Gràcia ha continuat 
organitzant activitats 
esportives adaptades a 
les mesures sanitàries 
per als equips (des de 
cadets fi ns a sèniors) 
i les seves famílies. El 
repte Blaus per BCN 
consisteix en recórrer deu 
localitzacions de la ciutat 
amb inici a la plaça del 
Nord, la seu de Lluïsos, 
amb l'objectiu de sumar 
un màxim de 75 punts. Els 
grups participants s'han 
de fer una selfi e a cada 
punt del recorregut.

Cedida
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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.

Com ens assabentem que una persiana abaixada des del 
març ho estarà ja per sempre perquè els seus propietaris 
han decidit llançar la tovallola? Això ha passat aquesta set-
mana en dos espais que ens sap greu especialment: el gim-

nàs Barenys i la Fundació Ludàlia. En el primer cas va ser un usuari, en 
James McCammond, que ens va escriure a través del web per explicar-
nos que l'Elías Barenys vaanunciar als socis el passat diumenge que 
ja no tornaria a obrir. En el segon cas, la gent de Ludàlia, amb un gran 
equip de comunicació, van escriure'ns per correu. La xarxa funciona 
cada setmana. Gràcies a tots per fer-ho possible.

El
depen-

dent

Cartes al director
Cassolada a Revolució
Ja fa mesos que patim una situació de la 
que sembla no podem sortir, i de la que no 
podem saber de cert els orígens, ni contro-
lar l’abasta de les mesures que van impo-
san. No sabem, ni controlem, no som ex-
perts ni científi cs, tampoc som gestors ni 
polítics. Però el que sí tenim clars son els 
efectes que a mitjà i llarg termini tindran 
les mesures que s’estan prenent: els efec-
tes econòmics d’una crisi que s’acarnissa-
rà amb els més febles, els petits, els qui no 
estan recolzats per el capital, una crisi que 
acabaran pagant les generacions més jo-
ves; els treballadors dels sectors més vulne-
rables estaran cada cop més precaritzats 
(l'hostaleria, el comerç, l’agricultura...), 
els treballadors dels sectors on hi ha més 
irregularitats en els contractes son els més 
afectats, sobretot aquells immigrants que 
no disposen de "papers"; el temps d’emer-
gència s’ha demostrat com una situació 
òptima per procedir a enderrocar el dret 
a l’habitatge, un temps favorable per des-
nonaments i altres exaccions; els efectes 
socials produïts per la destrucció de les re-
lacions interpersonals a la feina, al barri, al 
cercle social proper i, fi ns i tot dins la famí-
lia, fomentant la insolidaritat, la obedièn-
cia i una actitud timorata i submisa; efectes 
en els espais on es donen situacions de vio-
lència o d'abús contra dones, nens, nenes i 
persones d’edat, es fan més hermètics i els 
abusos es potencien.
Amb els decrets d’emergència s’ha ampliat 
l’abast de la "llei mordassa" i de la llei de se-
guretat ciutadana, les lleis que el govern ac-
tual va prometre modifi car o derogar. Ara 
mateix, a Gràcia, al mercat provisional de 
Sant Joan hi ha instal·lades, des d’abans de 
l'emergència, nombroses càmeres de vide-
ovigilància, i s'han completat amb softwa-
re per mesurar l’aforament, un pas més en 
el control. Ens volen callats i obedients, ens 
volen en situació precària laboral i econò-
mica, ens volen aïllats, ens volen depen-
dents i deprimits. 
Protestem contra les mesures de control 
social, contra les mesures classistes de con-
fi naments, contra el toc de queda, contra 
la incompetència dels governants. Aquest 
divendres 13 de novembre, a les 20h, a cada 
casa, a cada carrer i a cada plaça, cassolada! 
Mal Clima

Editorial

El rellotge del mandat 
es reactiva

Des que el 12 de març passat es va aturar el debat sobre el Pla d'Actu-
ació, amb un consell de barri de Vallcarca que ja no es va celebrar, 
han estat moltes les elucubracions sobre les possibilitats que tin-

dria el full de ruta del mandat a Gràcia i la realitat possible que tornaria 
a posar-se sobre el paper quan s'ajustessin uns números que semblaven 
abocats només -i comprensiblement- a l'emergència sanitària. Vuit me-
sos després d'aquella aturada en sec, ja tenim un nou PAD, i aquest por-
ta bones vibracions: grans projectes com la urbanització de Pi i Margall 
estan garantides i l'illa d'equipaments i habitatge social de Quiró no 
apareix textualment però està inclosa en el pla d'habitatge i a punt de 
començar obres. 

Òbviament no tot el do-
cument del desembre de 
2019 s'ha inclòs i cal lle-
gir els dos textos i compa-
rar-los molt atentament 
per entendre on hi ha la 
literatura: l'Espai Jove de 
Grassot ara és un "projec-
te de futur", els refugis ja 
no tenen pla sinó que cal 
seguir difonent el seu co-
neixement i el pla de mobilitat del Coll s'ha quedat en "millores". També 
hi ha petits projectes de reurbanització de carrers que ajuden a omplir 
perquè només estan compromesos a nivell de redacció de projecte, i 
més inquietant és la situació de la casa Junyer-Canals de Vallcarca, l'ex-
consolat ("fer seguiment del projecte de rehabilitació", quan està total-
ment aturada i sense pressupost).

El PAD, no obstant això, inclou punts nous que havien estat demanats 
pels veïns com l'espai verd de la Font del Carbó, el parc Anna Piferrer o 
la gespa del Nou Sardenya, i en qualsevol cas ara el que cal és negociar 
el document i que es compleixi, que aquí estarem per comprovar que el 
paper tot ho aguanta, però que també compromet.

Opinió
Ull de 
dona

Conxa Garcia

És el Dia internacional de l’eliminació 
de la violència contra les dones. A l’es-
pera dels actes de Gràcia, el proper 

dia 24 us apropem que des de Novembre 
Feminista i Ca la Dona amb suport de di-
verses organitzacions feministes convo-
quen el dia 22-N, una Cadena Feminista, 
amb seguretat Covid: “Vivim als barris, 
als pobles i a les ciutats, les nostres edats 
són totes i ens sabem lesbianes, trans, bi-
sexuals, inter, queer, hetero... Treballem 
en àmbits laborals diversos i en el de les 
cures, estem a l'atur, en ERTO, estudiem. 
Som paies, gitanes, dones amb diversitat 

funcional, hem nascut aquí, som racialit-
zades, som migrades, no estem "regula-
ritzades". Som les que no hi són: som les 
assassinades, som les preses, som les que 
es van quedar al mar, som les que es van 
quedar a les fronteres”. Es vol visibilit-
zar que la lluita continua i que seguirem 
organitzant-nos davant les violències 
masclistes. La pandèmia ha evidenciat 
la persistència de les violències masclis-
tes i la insufi ciència de mesures per part 
de les administracions. Han estat les as-
sociacions i col·lectius feministes locals 
que han divulgat recursos a través de les 
seves xarxes. Cal mantenir les xarxes i 
el contacte amb amigues i familiars per 
poder sentir-se cuidades i més segures. 
Informeu-vos-en.•

25 de novembre

És important mantenir 
les xarxes i el contacte 
amb amigues i familiars 
per sentir-se cuidades

Ara el que cal és negociar 
i aprovar el PAD, perquè 
el paper tot ho aguanta 
però també compromet
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Gràcies al suport de:

Opinió convidada

Viure en soledat

A la ciutat de Barcelona hi ha més de 200.000 per-
sones que viuen soles, de les quals 90.000 són 
gent gran (la majoria, dones). Aquesta realitat 
ha anat augmentant en els darrers anys i ens 
posa davant el mirall de la problemàtica que su-

posa la solitud no desitjada. 
Viure sol és una opció per a moltes persones, que pre-

fereixen gaudir de la seva intimitat sense compartir-la 
amb ningú. Sobre això, res a dir. Però per a moltes altres 
persones, especialment quan arriben a la vellesa, aques-
ta situació es pot convertir en un problema que incideix 
directament en la seva qualitat de vida o, fi ns i tot, els pot 
fer caure en la marginació social.

Però la solitud no desitjada no és només cosa de perso-
nes grans. També és molt present entre les generacions 
joves. Aquí ens trobem en la contradicció de què milers 
de joves se senten sols mentre a la vegada viuen en un 
món hiperconnectat. Les noves tecnologies ens ofereixen 
el gran paradigma d’aquesta dicotomia: per un costat són 
una eina fantàstica per posar persones en contacte, com 
molts avis i àvies han pogut comprovar durant el confi na-
ment, però per un altre poden fomentar l’aïllament més 
absolut de l’entorn més proper.

La pandèmia no ha fet més que agreujar el problema 
social de la soledat no volguda, conseqüència en bona 
part d’un model de societat moderna on predomina l’in-
dividualisme i on ha anat perdent força l’estima cap a la 
nostra gent gran.

Tenim la responsabilitat, com a societat, de fer front a 
aquest fenomen, dedicant-hi l’atenció i l’empatia neces-
sàries. A la nostra ciutat comptem amb entitats que fan 
una magnífi ca feina en aquest terreny (i aquí voldria te-
nir un reconeixement especial a Amics de la Gent Gran, 
ubicada al barri del Grassot i amb 33 anys de trajectòria) 
i amb milers de voluntaris i voluntàries que dediquen 
part del seu temps a fer companyia a persones que es 
troben soles. Comptem també amb una xarxa de casals i 
espais municipals de gent gran, amb excel·lents profes-
sionals que treballen en aquest àmbit, i amb una àmplia 
gamma de programes i serveis dedicats a aquest col-
lectiu de població.

Des de l’Ajuntament volem seguir aprofundint en el 
nostre treball per combatre aquesta solitud no desitja-
da, amb més recursos i noves estratègies. Com a exem-
ple, les dues últimes mesures. Acabem de posar en marxa 
la web Barcelona contra la soledat, on recollim totes les 
eines, dades i serveis disponibles, i hem creat un Consell 

Assessor Científi c per refl exionar i intercanviar coneixe-
ments en aquesta matèria, aquestes accions s’inclouen 
dins de la futura estratègia de lluita contra la soledat .

Barcelona, ciutat oberta, cosmopolita i capdavantera, 
se la juga en la seva capacitat per no deixar ningú enrere, 
en teixir una xarxa de recursos que permeti pal·liar en la 
mesura del possible qualsevol racó de soledat no volguda. 
A més de l’impacte sanitari i econòmic, la Covid-19 tam-
bé ens deixarà seqüeles emocionals que haurem de saber 
abordar, l’Ajuntament hi està esmerçant recursos, però 
també us demanem la vostra col·laboració. •

Mercè Saltor, consellera de Gent Gran del districte de Gràcia

Tenim la responsabilitat, com 
a societat, de fer front a aquest 
fenomen, dedicant-hi l'atenció 
i l'empatia necessària

la 
setmana

Lola Capdevila

Estic convençuda que això és el que 
pensen els responsables de prohibici-
ons, recomanacions i subvencions. La 

cultura sempre ha sigut, amb algunes ex-
cepcions, la ventafocs del país. Per molt 
que es parli d’indústries culturals, la ma-
joria de treballadors i alguns empresaris 
d’aquest sector sempre han trobat tota 
mena de difi cultats per tirar endavant 
la seva feina i els seus projectes. Conec 
molts creadors que, si es posen malalts, 
no poden demanar cap baixa laboral i no 
cobren. I per poder treballar moltes ve-
gades han de rebaixar els seus honoraris. 
Costa viure de la cultura i la majoria no 
pot. També és difi cilíssim estalviar qua-
tre duros per quan vagin mal dades, com 
ara. Als treballadors de la cultura moltes 
vegades se’ls ha demanat que treballin 
gratis. A quin altre sector s’ha demanat 

una cosa així? Com és que al món cultu-
ral se’ls pot proposar aquesta desconside-
ració? Doncs perquè resulta que als artis-
tes els agrada el que fan i han apostat per 
una vida austera i tirar endavant la seva 
professió. D’aquí ve aquella frase “treba-
llar per amor a l’art”, que traduïda en pa-
raules terrenals vol dir sense cobrar. 

La cultura és perillosa perquè ens 
emociona, ens fa pensar, refl exionar i 
desperta la nostra ment crítica. Diuen 
alguns neurocientífi cs que es pot so-
breviure sense la raó però que no po-
dem sobreviure sense les emocions. La 
cultura ens manté vitals, ens fa riure, 
plorar, ballar, somiar... i ajuda a replan-
tejar-nos què fem, en quin món vivim i 
cap on anem. Això és molt perillós, oi? 
En aquests moments no hi ha cultura en 
viu, només oferiments telemàtics per a 
continuar malvivint. L’objectiu és rema-
tar el món cultural? Doncs això no hau-
ria de passar perquè per a molts de no-
saltres la cultura és essencial.•

La cultura és perillosa

Perquè ens emociona, 
ens fa pensar, 
refl exionar i desperta 
la nostra ment crítica
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Plataforma Salvem l'Alzina

Les casetes d'Encarnació i el seu futur

En les darreres setmanes han aparegut als 
mitjans notícies i articles en referència a 
les fi nques del carrer Encarnació i el seu 
futur. Alhora, a les xarxes s'ha encès el de-
bat sobre com n'és de legítima l’expropia-

ció, si és més una compra a preu de mercat, si tot 
hauria de ser jardí, si són massa pisos o són pocs, 
si salvant l'alzina ja en teníem prou, si a veure 
si tirem a terra ja els murs... Així fi ns a l'infi nit i 
més enllà. I tot plegat gairebé ha tapat coses que 
són força importants. 

I és que aviat farà dos anys que els veïns i ve-
ïnes del barri ens vam aplegar sota l’alzina per 
aturar el despropòsit que estava duent a terme 
la propietat, Encarnación Invest S.L. Érem i som 
una colla de persones (pre)okupats per aquest 
patrimoni natural i arquitectònic de Gràcia i per 
tant de totes. I sí: okupar amb k. Perquè tocava 
passar a l’acció i així ho vam fer. En aquella pri-
mera assemblea sota la pluja, ens vam prometre 
salvar-ho tot, que fos públic, autogestionat, que 
es convertís en un jardí obert i en un equipament 
útil per a tothom…

Amb el temps hem anat debatent, escoltant, 
compartint, aprenent, dins i fora de les assemble-
es, en xerrades, tallers, vermuts i reunions. Però 
l’objectiu és el mateix: volem un espai que sigui 
un referent mediambiental i sociocomunitari per 
a la ciutat, obert i sostenible. Un projecte respec-
tuós amb el que hi havia a l'espai, abans que les 
accions de la propietat i les inaccions de les auto-
ritats comencessin a destruir-lo: hi ha arbres cen-

tenaris talats que ja no reviuran, i l’interior de les 
casetes està destrossat. L’alzina continua dreta 
però encara cal vetllar perquè les obres no li afec-
tin les arrels i la facin perillar, i perquè continuï 
rebent prou llum del sol. I amb el jardí abandonat 
s’està perdent un temps preciós. Sí podem lluitar 
encara per les façanes de les casetes, i perquè no 
perdin l’alçada i la planta originàries al primer 
embat. (860)

Amb el temps hem anat debatent, escoltant, 
compartint, aprenent, dins i fora de les assemble-
es, en xerrades, tallers, vermuts i reunions. Però 
l'objectiu és el mateix: volem un espai que sigui 
un referent mediambiental i sociocomunitari per 
a la ciutat, obert i sostenible. Un projecte respec-
tuós amb el que hi ha i amb el que havia a l'espai, 
abans que les accions de la propietat i les inacci-

ons de les autoritats comencessin a destruir-lo. 
En el que tenim ben presents els arbres centena-
ris que ja no hi són, i on ens trobaran defensant 
de l'amenaça persistent a les arrels, l’accés a la 
llum, i a les intervencions poc curoses amb faça-
nes i elements de valor de les casetes. (680)

També un projecte atent a les necessitats del 
districte i les de la ciutat, tot i que som conscients 
que amb un sol projecte no es poden resoldre al-
hora totes les problemàtiques del barri. En l’(in)
conscient col·lectiu tenim exemples de proces-
sos participatius i equipaments públics, amb re-
sultats, tempos i implicacions ciutadanes diver-
ses, com la Model, el Mercat de Sant Antoni, La 
Violeta, Vil·la Urània o la plaça de Carme Simó. I, 
en relació amb la problemàtica de l’habitatge, si 
mirem més lluny, tenim referents com el que s’ha 
fet a Berlín, a Viena o a Nova York dels quals po-
dem aprendre moltes coses. 

Estem en un moment decisiu, on sou tots més 
benvinguts que mai. L’inici d’un procés que, en-
tre totes, farem el més participatiu possible, i en 
el qual hi haurà petites i grans decisions a pren-
dre. Treballarem en una taula de negociació amb 
el Districte, per iniciar l’obertura i l’autogestió 
i del jardí tan bon punt sigui públic, i per elabo-
rar conjuntament el pla que permeti escollir quin 
equipament per al barri volem fer en les casetes. 
També per participar com a jurat en el concurs 
que decidirà qui i com durà a terme la seva cons-
trucció. I això, com sempre -o més que mai- ho fa-
rem juntes. Entre totes. Seguim?•

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

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

i gaudeix dels avantatges:

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.:_____Pis: ___ Porta: ___  Localitat: ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:          Signatura:   Data:     /   /
IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fitxer de socis i sòcies, el responsable
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les

vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’oferir-vos
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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Exposicions
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 17 de gener
Exposició Joan Perucho i les edicions pop. 
L’Aventura de Tàber de Julià Guillamon. 
L'Ajuntament de Barcelona i Biblioteques 
de Barcelona publiquen Joan Perucho i les 
edicions pop. L’Aventura de Tàber, de Julià 
Guillamon, amb disseny d’Ángel Uzkiano 
i més de 150 il·lustracions. Aquest llibre 
forma part de les accions commemorati-
ves de l’Any Perucho 2020 juntament amb 
l’exposició que coorganitza la Institució 
de les Lletres Catalanes a la Biblioteca 
Jaume Fuster fi ns al 17 de gener de 2021, 
ara tancada temporalment per les mesu-
res covid-19. Aquesta mostra és un home-
natge de les Biblioteques de Barcelona a 
l'escriptor gracienc.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

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 13 de novembre
Coll Fantasy 2020. Asimov i Bradbury, dos 
grans de la ciència fi cció universal.
Activitat virtual que es podrà veure i par-
ticipar mitjançant el canal de youtube del 
Centre Cívic El Coll La Bruguera, a les 19 h

Dilluns 16 de novembre
Taller virtual de country per a la gent 
gran. Inscripcions a gentgran@ccelcoll.
org o al whatsapp 622924926
Cada dilluns de 17 a 18 h

Dimecres 18 de novembre
Tertúlia literària: Farenheit 451, novel-
la de Ray Bradbury. El club de lectura de 
Ciència Ficció i Fantasia de la Biblioteca 
Jaume Fuster convida a una tertúlia ober-
ta 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 iniciati-
ves d’entitats socials properes per apro-
par-se d’una manera senzilla i pràctica 
a fer una economia més social i solidà-
ria a Gràcia. Amb les experiències de les 
entitats: ABD, ACIDH, Xarxa Coopoblet i 
FCVS. Oberta a entitats, ciutadans, em-
preses, voluntaris.
Sala de reunions virtual plataforma Jitsi, 
de 10 a 11 h. S'enviarà l'enllaç per accedir 
a la Sala a les persones confi rmades 24 
hores abans de la sessió. 

Dijous creatius. Proposta d'una manuali-
tat per fer a casa a càrrec de l'equip edu-
catiu del casal infantil. Es pot consultar 
la manualitat de la setmana a l'instagram 
del casal infantil @cilasedeta

Divendres 20 de novembre
Cicle 25N: Prenem les xarxes. Anabel 
Lorente, Gal·la i Reich Roca del canal 
Malaia parlaran sobre violències, infl u-
encers i feminismes a les xarxes socials. 
Organitza el Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB). 18.30 h. Activitat en lí-
nia. Cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Dissabte 21 de novembre
Coll Fantasy 2020: Jornada Fantàstica, 
projecció de curts guanyadors i lliura-
ment dels premis FANTASYFEST.
Canal de Youtube del CC El Coll La 
Bruguera, a partir de les 17 h 

Cicle 25N. Jornades mixtes al voltant de 
les violències masclistes amb Queralt 
Guinart i Homs, La Dolsa Adela i repre-
sentant 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

Concert: 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

Dimecres 25 de novembre
Desinfecció natural en temps de Covid19.
Sessió d'introducció en el món de la nete-
ja natural per aprendre a preparar un de-
sinfectant natural per a la llar i evitar els 
productes industrials amb tòxics. A càr-
rec de Paula Rispo, herborista. L’activitat 
es farà online. Cal inscripció prèvia a 
aula@boscturull.cat o al 93213394
Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig 
Turull, núm 2), de 17.30 a 20 h

Dijous 26 de novembre
Coll Fantasy 2020: Xerrada debat, la cièn-
cia fi cció amb perspectiva de gènere.
Canal de youtube del centre cívic el Coll la 
Bruguera, a les 19 h

Dissabte 28 de novembre
Compostatge comunitari. Per descobrir 
com reciclar les restes orgàniques de casa 
per generar compost (un adob natural 
molt útil com a a fertilitzant). L’activitat 
s’adequarà a la normativa sanitària i es 
seguiran les mesures de seguretat reco-
manades. A càrrec de Joan Solé (Societat 
Catalana d’Educació Ambiental) i l’equip 
tècnic de l’Aula Ambiental Bosc Turull.
Punt Verd de Vallcarca (Av. Vallcarca 71), 
de les 11.30 a les 14h

Entitats

Dissabte 14 de novembre
Lletra petita. Contes en línia. Sessió 
d'Aperitius musicals per descobrir com 
alguns compositors han posat banda so-
nora a la tardor, des de Vivaldi fi ns a can-
çons populars que parlen dels primers 
freds i pluges de la temporada.
A l'instagram @bibliotequesbcn_acasa, 
a les 12 h 

La Plataforma de Gràcia. Reivindicació 
dels esplais i caus: l'educació en el lleure, 
imprescidible i segura. 
Jardinets de Gràcia, a les 17 h Servei de 
lectura per telèfon A cau d'orella. Per a 
persones de més de 65 anys que vulguin 
que la biblioteca els llegeixi literatura se-
leccionada. S'ha de trucar 
al 932847790 o enviar un email a 
b.barcelona.vg@diba.cat i t'informarem!

Del 16 al 21 de desembre
Tallers a distància Creu Roja. Casal Gent 
gran del Centre cívic el Coll.
Inscripcions a gentgran@ccelcoll.org o al 
932562877 / 622924926

Del 28 al 31 de desembre
Inscripcions al Casal d'hivern Endinsa't 
al món de l'art a partir del 23 de novem-
bre. Adreçat a infants de P3 a 6è de pri-
mària. La realització de l'activitat està 
subjecta a l'evolució de la pandèmia i a 
les indicacions de les autoritats sanitàri-
es al respecte. 
EART (Torrijos, 68), de 9 a 14 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Primer Congrés Nacional de Música d'Arrel
El 1r Congrés de Música d’arrel, organitzat per la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural i el Centre Artesà Tradicionàrius, a partir 
de la iniciativa del col·lectiu La Xeixa i amb el suport l'Institut de Cultura de 
l'Ajuntament, té lloc aquest cap de setmana i es farà de forma telemàtica. 
El CAT farà de plató, retransmeten en directe per Youtube, i les persones 
que s'acreditin podran participar dels debats, a més de tenir tot el material 
del congrés. L'objectiu és debatre de forma col·lectiva el context actual de la 
música d’arrel i el futur de la mateixa de forma transversal. Una oportunitat 
de compartir coneixements i idees al respecte. El programa inclou l'actuació 
de Carles Belda i el Conjunt Badabadoc (a la fotografi a), un concert que ja s'ha 
gravat al CAT i que sonarà dissabte a les 20.30 h pel canal de Youtube de l'Artesà. 

Del 13 al 15 de novembre al CAT Tradicionàrius (pl. Anna Frank, s/n) 

Recomanem

Amb el suport de
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El Coll Fantasy 
2020, en versió 
digital, homenatja 
Asimov i Bradbury

El cicle d'activitats de 
fantasia i ciència fi cció 
que organitza el centre del 
Coll des de fa 16 edicions 
enguany homenatja dues 
grans fi gures del gènere 
en el seu centenari: Isaac 
Asimov i Ray Fradbury. La 
inauguració del cicle -les 
activitats del qual seran 
totes virtuals i es faran a 
través de youtube excepte 
la tertúlia literària i el 
relat col·lectiu- inclourà 
una xerrada a càrrec 
de Miquel Barceló i una 
mostra de curtmetratges 
de ciència fi cció, fantasia 
i terror aquest divendres 
13 a partir de les 19 h. 
També hi ha programada 
una jornada de projecció 
del curts guanyadors 
i una xerrada debat 
sobre ciència fi cció amb 
perspectiva de gènere.

'Bonus Track', 
ara a la nova 
Sala online del 
Teatre Lliure
El quadern daurat, 
l'espectacle adaptat i 
dirigit per Carlota Subirós 
de la novel·la homònima 
de Doris Lessing, va obrir 
divendres la Sala online 
del Teatre Lliure, dins del 
cicle #LliureAlSofà. Aquest 
setmana s'hi suma La 
nostra parcel·la, i el proper 
dijous 19 de novembre 
es penjarà Bonus Track, 
un espectacle que es 
va estrenar al Lliure de 
Gràcia però que les noves 
restriccions van cancelar. 

Cedida

Julià Guillamon: 
"Joan Perucho va ser 
peça central de la vida 
cultural de Gràcia"
 

L'Any Perucho celebra l'acte central al CAT amb un espectacle 
de Carles Belda sense públic i deixa pendent la ruta literària 

Silvia Manzanera

El 7 de novembre el CAT va 
acollir l'acte central de l'Any 
Perucho, una celebració 
que -malgrat la pandèmia- 
ha tornat a posar en òrbita 

l'autor de 'Les històries naturals'. 
El també escriptor gracienc Julià 
Guillamon i responsable del cicle 
assegura que això no s'ha acabat, 
que encara queden moltes propos-
tes per fer perquè se'n segueixi par-
lant del Perucho. I llegint. 

Quina valoració fas de l'Any 
Perucho en un any tan estrany?
Ha anat prou bé perquè hem estat 
molt previsors i ja vaig començar a 
moure'm al 2016, quan vaig anar a 
la Biblioteca Nacional de Madrid. I 
després a Gandesa, Banyoles, Berga 
i tots els llocs on havia tingut rela-
ció el Perucho. Quan ens va engan-
xar el confi nament ja estava tot en 
marxa. S'han hagut de readaptar al-
gunes activitats però si s'haguessin 
fet tots els actes presencials ho ha-
guéssim petat. La pandèmia també 
ha alentit el món editorial.

El passat 7 de novembre, quan ell 
hagués fet 100 anys, es va fer l'acte 

Joan Perucho (esquerra) i Julià Guillamon, escriptors i amics. Foto: Cedida

Què li diries a les persones que en-
cara no han llegit Perucho?
Que comencin per 'Les històries 
naturals', perquè és una manera 
molt fàcil i divertida d'entrar en 
el seu món. També el còmic que 
he fet del Llibre de cavalleries amb 
el Toni Benages o Els homes invi-
sibles, amb proses poètiques molt 
singulars, que ha tingut una gran 
infl uència en d'altres autors, com 
Jaume Cabré. Els lectors d'ara que-
den molt sorpresos!•

central al CAT. Queden encara acti-
vitats pendents?
No s'han pogut fer les rutes literà-
ries i ara hi ha quatre exposicions 
en marxa. La d'Històries Naturals, 
a Berga, vindrà a Barcelona al gener 
i tindrà una versió per a Madrid. 
S'han reeditat llibres i s'ha fet un 
vi. Crec que ha quedat un Any molt 
poc encarcarat. Ell era molt sim-
pàtic, molt divertit. De fet crec que 
de tot el que hem fet el que més li 
hagués agradat hagués estat el vi, 
Sant de vampir, és de Perucho total.

L'exposició del CAT demostra de 
forma molt condensada què de 
complex n'era, l'escriptor, i totes 
les seves vessants.
Tinc una miqueta de mania a les 
expos de roll-up perquè són tris-
tes però també és veritat que es 
poden fer de moltes maneres. 
Aquesta té molts detalls i diversos 
nivells de lectura. Visualment cop-
ses la complexitat del personatge. 
Ell era molt intens. I l'exposició de 
la Jaume Fuster sobre les edicions 
pop és una bomba de colors. 

Creus que des de Gràcia se l'ha re-
ivindicat prou?
A mi m'hagués agradat fer alguna 
cosa més grossa. La relació amb 

Gràcia i Sant Gervasi, amb molts 
amics al Putxet, era el seu món. 
Vaig intentar vendre una idea al 
MNAC aprofitant la col·lecció de 
pintura del Perucho i enfocar-ho 
com a "Gràcia, el Montmartre de 
Barcelona", explicant que era un 
centre artístic molt important. La 
ciutat hauria de plantejar-se tenir 
un centre o un equipament que re-
collís la singularitat de la vida cul-
tural de Gràcia. Perucho era un ele-
ment central de tot això.

'Cultura assetjada: 
Fahrenheit 451', 
nova mostra a 
Ona Llibres 
Joan Fontcuberta exposa 
a Ona Llibres una mostra 
de centenars d’exemplars 
de Fahrenheit 451 salvats 
del foc, cadascun d’ells 
publicat en diferents 
idiomes i edicions. La 
mostra es completa amb 
diferents conferències. 
Fins al 27 de novembre.

Josep M. Contel

"Despenjo el telèfon i em demanen 
una reserva per visitar al refugi de 
Diamant. Són dos adults i dos nens. 

Pregunto l’edat: setze i disset anys. Disset 
anys... És l’edat de la lleva mobilitzada per 
anar a lluitar contra l’exèrcit franquista el 28 
d’abril de 1938, la del Biberó. A Gràcia foren 
reclutats una munió de criatures, entre elles 
el meu pare, Rafael Contel, i Joan Perucho, de 
professió jutge, que se’l recordarà sobretot 
com a insigne novel·lista, poeta i crític d’art. 
Aquests biberons, després d’una curta ins-
trucció foren traslladats al front del Segre, on 
acabats d’arribar, molts d’ells deixaren la vida 
en els primers combats. 

Joan Perucho, arran d’un tifus, fou ingres-
sat a l’hospital militar de Barcelona, on s'hi 
va passar un temps. Ja recuperat, fou desti-
nat a la bateria antiaèria del turó de la Rovira, 
una posició fortifi cada amb blocs de ciment 
armat i amb una visió de 360 graus sobre la 

ciutat, on va desenvolupar diferents feines 
subalternes els darrers mesos de la guerra. El 
26 d’abril, poc abans de l’entrada de l’exèrcit 
franquista a Barcelona i mentre els servidors 
de la posició artillera començaven les tasques 
de replegament, Perucho va ser abordat per 
un comandament que va preguntar si era veí 
de la plaça, donant una resposta afi rmativa, 
el seu superior el va convidar a anar-se’n cap 
a casa. Dit i fet, salta com una llebre i mentre 
corria es va anar despullant, arribant a casa 
seva a Ramon y Cajal amb Torrent de l’Olla en 
calçotets i samarreta malgrat l’hivern.

Pocs dies després de l’entrada dels fran-
quistes a la ciutat, aquests feren una mobilit-
zació entre els joves que també afecta els ano-
menats biberó. Acompanyat dels seus pares, 
Perucho tornar a incorporar-se a l’exèrcit, 
en aquesta ocasió en el mal dit Nacional. Fou 
traslladat en uns vagons de càrrega gairebé 
com a bestiar fi ns a la caserna de San Quintin 
de Valladolid. Poc temps després l’integra-
ren en una columna de l’exèrcit amb un des-
tí incert. El viatge el va portar a Barcelona, 

on l’embarcaren secretament amb destí a 
Mallorca, on s'hi va estar alguns dies en la de-
sapareguda caserna des quarter de Sant Pere.

Embarcat de nou en secret, va formar part 
del contingent que va sortir de Mallorca per 
conquerir l’illa de Menorca; un territori se-
gon s’explicava fortament defensat per la for-
talesa de la Mola i els seus canons. Malgrat 
tot, la terrible batalla no es va produir perquè 
en arribar la força expedicionària davant de 
l’objectiu, la bandera republicana va ser arri-

ada i per tant Maó es rendia. Acabada la guer-
ra, Perucho va ser destinat a Menorca.

Les guerres de Perucho són les peripècies 
d’un jove, un nen gran, un biberó que va ha-
ver de viure el confl icte des de les dues parts, 
amb situacions difícils i un futur incert. 
Afortunadament se’n va sortir. 

Les guerres de Perucho

Les guerres de Perucho són 
les peripècies d'un jove, 
un biberó que va viure el 
confl icte des de dues parts
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La llibreria que es 
resistia a marxar

Casa Anita, que encara manté la campanya de venda d'il·lustracions 
per seguir enfortint el projecte, ja és propietària del local de Vic 
14, on acaba de fer 10 anys i on es pretén quedar per molts més

S. Manzanera

Amb un missatge curt i con-
tundent a les xarxes socials 
aquest dilluns Casa Anita 

celebrava que no marxa del car-
rer Vic, que manté un local i un 
projecte cultural i social amb 
arrels fortes, que una llibreria 
podrà aixecar la persiana cada 
dia. Una bona notícia en temps 
on van molt escasses. "Avui, di-
lluns 9 de novembre del 2020, 
aixequem la persiana i obrim la 
porta perquè entri l’aire i s’en-
dugui ben lluny el mal temps". 
Oblit Baseiria, la llibretera de 
Casa Anita, afegeix: "Em sembla-
va que ho havia de dir així, per-
què és una gran notícia". La po-
pular llibreria ja és propietària 
del local on s'hi va instal·lar ara 
fa deu anys i on ha viscut també 
moments d'incertesa. De fet, un 
punt crític va ser fa cinc anys, 
quan la pressió immobiliària va 
posar en perill la continuïtat del 
projecte, salvat per la pressió 
ciutadana i el suport del sector. 

I el passat mes de juny, la lli-
breria avisava d'un nou confl ic-
te amb la propietat; el contracte 
de lloguer s'acabava al desem-
bre i no hi havia opció de reno-
var. Només quedava l'opció de 
compra; perquè no volien mar-
xar. Així que s'havia de buscar 
fi nançament, un part del qual 
ha sorgit del suport popular. I 
de les mans i la creativitat dels 
il·lustradors; Gustavo Roldán, 
Mercè Galí i Ramón París van 
fer una il·lustració cadascun que 
van cedir gratuïtament per con-
tribuir a la campanya de suport 
de Casa Anita. Encara no s'han 
venut totes les serigrafi es (250 
de cada il·lustració, signades i 
numerades, que es poden com-

prar per 100 euros cada una). 
"Hem decidit fer ja el tràmit de 
la compra i la campanya seguirà 
en marxa perquè servirà per fer 
front a les despeses i enfortir el 
projecte", explica la llibretera. 
"A més és un regal preciós per 
Nadal", afegeix. Baseiria no ama-
ga la seva felicitat per com s'han 
desenvolupat els esdeveniments 
i la reacció i el suport de la gent. 
"És que no puc dir res més. 
Estic molt contenta que haguem 
aconseguit el capital inicial per 
quedar-nos el local, tot just en 
un moment tant difícil i com-
plicat com aquest; potser també 
això ha contribuït a arribar a un 
preu més just", assegura la lli-
bretera gracienca. Precisament 

en aquesta època restrictiva pel 
que fa a l'activitat cultural, Casa 
Anita ha cancel·lat tota l'agenda 
que tenia prevista i s'ha enfocat 
en la relació històrica que manté 
amb les escoles. "No em sembla 
gaire solidari que ara que tea-
tres i cinemes han d'estar tan-
cats, aquí es facin activitats cul-
turals obertes", diu la llibretera. 
Però el projecte educatiu, una de 
les potes de la llibreria, continua 
ben actiu, oferint l'espai de pati 
perquè les escoles facin dife-
rents activitats. "Són escoles que 
tenim a prop que poden venir a 
peu amb els seus grups bombo-
lla, de forma segura. El Vila de 
Gràcia, per exemple, fan servir 
l'espai per fer classe".

Ningú no sap què passarà els 
propers mesos. Tió i Nadal pels 
més petits segur que hi haurà, 
diu l'Oblit. I llibreries que, posant 
tot l'esforç econòmic i personal, 
es mantenen amb la persiana ai-
xecada malgrat les difi cultats. Ni 
l'especulació ni la pandèmia han 
pogut amb Casa Anita. "Us espe-
rem a Casa Anita, que també és 
Casa Vostra, ara i sempre". •

La llibreria infantil i juvenil Casa Anita, aquest dimecres. Foto: SM

Han decidit 
cancel·lar tota 
l'agenda cultural 
però sí obrir el 
pati a les escoles

Ramon Casalé Soler

L'Espai Jove La Fontana ha acollit l’exposició de fo-
tografi es analògiques Mujeres amb una vintena 
d’obres, totes elles realitzades en color, de les joves 

artistes Ariadna Tunnah i Emma Beltrán. Tal com diu 
el títol, la dona és la protagonista d’aquesta mostra, 
que a mena d’homenatge, les autores volen reivindicar 
quin és el seu paper dins la nostra vida diària que, en 
moltes ocasions ens sol passar desapercebut. Per això 
reclamen a través d’un text que acompanya l’exposició 
el reconeixement de l’enorme tasca que desenvolupen, 
preguntant-se: de quines dones parlem?, ja que “les 
nostres mujeres són minúscules, son petites lletres que 
escriuen la nostra quotidianitat. Les nostres mujeres 
són els peus de pàgina. Aquells que a vegades no llegim 
però hi són sempre”.

Respecte al contingut de l’exposició, les fotografi es 
que s’exhibeixen són tant de gent jove com gran –àvies-, 
però en canvi no apareix la generació d’enmig, o sigui 
les mares. De fet, donen tanta importància a la fi gura 
de la dona com a la del seu entorn. La imatge central de 
totes les que s’exposen possiblement sigui la del cartell, 
on es veu una senyora gran al costat d’una fi nestra. Té 
la mirada fi xa en alguna cosa que li interessa, i que no 
sabem que és, deixant a l’espectador que esbrini el que 
està observant. També hi ha una altra obra on es mos-
tra a una dona amb ulleres fosques que està conduint 
amb les dues mans ben agafades al volant. Al seu costat 
es divisen unes cases de planta baixa. Aquestes dues fo-
tografi es demostren l’actitud i fermesa de la gent gran 
davant de qualsevol situació que si li presenti.

Hi ha una peça on veiem a dues dones somrient al 
terrat de casa seva; mentre la jove mira a cap a la cà-
mera, la gran està fent funcionar el seu mòbil. Aquesta 
obra enllaça amb la resta d’imatges, totes elles dedica-
des a noies en diferents posicions i llocs, o sigui obser-
vant, escoltant, pensant, parlant o simplement mante-
nint una actitud relaxada.

L'entorn també és important: les tres joves nues que 
estan d’esquena mentre es disposen a banyar-se al riu, 
encara que sembla que tinguin dubtes de fer-ho. En 
una altra obra, apareixen dues noies que estan parlant 
mentre passegen per un parc. Altres imatges serveixen 
per adonar-se de la varietat de les seves propostes, com 
per exemple una noia que està al costat d’un arbre ob-
servant-nos; en una altra fotografi a es veu a una jove al 
darrera d’un vidre fent alguna activitat, mentre al seu 
davant hi ha una planta que quasi bé tapa l’escena. En 
conjunt es tracta d’una exposició que permet al públic 
gaudir d’una sèrie d’imatges agradables, allunyades de 
qualsevol tema polèmic. I és que la temàtica de la dona 
no sempre ha d'anar associada a qüestions de violència, 
també pot ser-ho per qüestions més properes a nosal-
tres i que siguin motius de refl exió i admiració per la 
seva actitud: les nostres àvies, que han viscut moments 
desagradables en el transcurs de la seva vida però que 
han sabut mantenir el timó de la llar.•

El món femení, vist per Ariadna 
Tunnah i Emma Beltran 

crítica 
d'art
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La torratxa

Llibres que 
curen 

Valentina Baratti

 

Una altra vegada. Una altra vegada 
aïllats, tancats, atrapats. Enfadats 
amb el govern, esperant la vacuna. 

Algunes persones teletreballant, altres 
a l’atur i altres buscant feina, creuant 
els dits perquè els truquin. Pensàvem 
que això s’havia acabat, una noticia 
més d’ahir. Ens hem equivocat, no hem 
volgut escoltar als aixafaguitarres que 
a l’estiu ja ens advertien del que havia 
de passar a la tardor. I què podem fer 
ara? Cuidar-nos, cuidar de la resta, que 
som tots nosaltres. 

És una època per pensar, em va dir un 
amic. Té raó. Potser als americans tam-
bé els hi va donar per pensar i per això 
Donald Trump ha perdut les eleccions. 
Això sí que ho podem celebrar. Sembla 
que Estats Units reprendrà els tractats 
sobre canvi climàtic. És que un mo-
ment de crisi com aquest pot ser apro-
fi tat per la política per fer bé o per fer 
mal. He llegit que un polític del partit de 
Bolsonaro va dir que la pandèmia venia 
de meravella per liquidar els indígenes 
de l’Amazones i així seguir desforestant. 
No sé quin serà el pla dels nostres repre-
sentants ni la seva manera d’aprofi tar la 
pandèmia. Només sé que a Itàlia la ma-
joria no pot veure més enllà de la pro-
pera normativa Covid, que canvia cada 
setmana, conreant incertesa i ràbia. Les 
places de les principals ciutats han estat 
escenari de molta violència, un caldo de 
cultiu perfecte per als grups que volen 
desestabilitzar el poder actual. 

Jo, per curar-me de l’angoixa que em 
provoca el futur m’estic llegint el Faust: 
perfecte per aquests temps.•

Què podem fer ara? 
Cuidar-nos, cuidar 
de la resta, que som 
tots nosaltres

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

Les portes del Nou Sardenya romandran tancades al pú-
blic fi ns que les autoritats revoquin les prohibicions 
que afecten l’esport, la cultura i tantes altres activitats 
socials que ens fan la vida més alegre. Fins ara els socis 
i simpatitzants europeistes només han pogut assistir a 

un partit de lliga, contra el Vilafranca (1-0). En acabar aquell 
primer matx, molts ja van sortir del camp verbalitzant un 
comiat irònic però premonitori: “Bon Nadal i fi ns l’any vi-
nent”. A més, l’incompliment de les mesures de seguretat 
per part d’un grup de seguidors va provocar l’obertura d’un 
expedient per part de la FCF.

En aquest sentit, el segon partit a casa hauria esdevin-
gut una revàlida per al club en relació amb els controls 
de seguretat i el compliment de les normatives COVID-19. 
Però aquest segon examen no ha arribat encara perquè tots 
els camps de la 3a divisió ja no poden acollir espectadors. 
Paradoxalment no ha estat la federació qui ha ordenat el 
tancament sinó la Generalitat, que es veu desbordada per la 
pandèmia i per la seves decisions contradictòries.

Per aquest motiu diumenge passat l’Europa va jugar per 
primer cop un partit ofi cial a porta tancada al Nou Sardenya. 
Segons fonts del club, al recinte només hi va poder accedir 
“el personal necessari per jugar i informar”. Això va provo-
car una imatge desoladora: graderies buides i tristes. Com ja 
va passar durant el play off jugat a Badalona, el silenci ambi-
ental només el van trencar els crits dels jugadors i el suport 
d’un grapat d’incondicionals que es va atansar als vorals del 
feu europeista. La fotografi a de gent enfi lada al mur expres-
sa la passió amb què moltes persones viuen el futbol. És una 
icona carregada de nostàlgia i d’anhel del retorn al passat no 

gaire llunyà. Perquè tothom vol recuperar la quotidianitat 
anterior a les restriccions.

Els europeistes que portin més anys seguint l’equip recor-
daran un altre fet inèdit ocorregut al vell Sardenya el 10 de 
novembre del 1988. L’Europa i el Gavà van jugar a porta tan-
cada els 45 minuts restants del partit que el col·legiat Cuenca 
Ordóñez va suspendre unes setmanes abans arran de l’agres-
sió rebuda al túnel de vestidors. Els incidents es van produ-
ir el 16 d’octubre després d’un concert de “pito” de l’àrbi-
tre amb l’expulsió del local Jareño, que va indignar l’afi ció 
escapulada. El sarau va ser monumental i les tanques que 
envoltaven el terreny de joc van evitar que apallissin aquell 
home. Malgrat això, un eixelebrat que treballava al club va 
colpejar per darrere Cuenca Ordóñez. L’informe mèdic de 
la clínica Quirón va refl ectir que l’agredit tenia un hemato-
ma al clatell. El partit va quedar suspès amb el resultat d’1-
1. Dies més tard, el comitè de competició va anunciar que 
s’havia de reprendre a porta tancada. Els 45 minuts es van 
jugar amb normalitat però amb un col·legiat nou (Caballero 
Vargas). Tot i jugar amb inferioritat numèrica, el jove i me-
nut defensa escapulat, Alfonso Gallardo, va fer de cap el 2-1 
al minut 71, que va donar a l’Europa els dos punts. Aquell 
primer partit a porta tancada els van jugar els europeistes 
Andrés, Carmona, Mayoral, Gallardo, Paco (Ventura, 86’), 
Salva, Capella, Soriano, Capi i Castillo. Com va passar contra 
la Muntanyesa, el triomf de la clausura va donar el lideratge 
als europeistes, aleshores al grup II de la Regional Preferent. 
I al fi nal de la lliga, l’equip va pujar de categoria. Veurem si la 
història es repeteix i els jugadors actuals poden dedicar l’as-
cens a tots els europeistes víctimes de la pandèmia.•

Clausura preventiva i lideratge
Alguns seguidors europeistes enfi lats al mur de la cantonada dels carrers Sardenya i Camèlies. Foto: Eskapulats
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