
La biblioteca Jaume 
Fuster celebra 15 anys 
superant els 700.000 
visitants anuals 
El Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris-
Documentalistes estrena seu a 
l'edifi ci del Col·legi d'Economistes, 
a la plaça Gal·la Placídia P11

David Vilajoana: 
"Som un equip 
que especula 
poc, optimista i 
que insisteix"
L'entrenador de l'Europa analitza 
l'inici fulgurant dels escapulats 
amb un 4 de 4 en victòries P7

Adéu a Maria 
Salvo, un segle 
d'activisme 
La militant antifranquista 
arriba al fi nal de 100 anys de 
lluita amb un reconeixement 
plural i un comiat familiar P2

El pla Vallcarca concreta 
els espais de cohabitatge i 
lloguer reivindicats el 2017
Les dues promocions sumaran 62 pisos a Becquer i avinguda Vallcarca

Albert Balanzà

Al nucli històric de Vallcarca s'hi pensa i s'hi repen-
sa l'espai des de fa dècades però, al marge del nou 
bloc per a reallotjats que està fent l'Ajuntament a 
l'avinguda Vallcarca, les últimes màquines que hi 
han entrat van ser les de Núñez y Navarro a fi nals 

de novembre de 2018 i van ser sorollosament expulsades 
pels moviments socials pel pacte no ratifi cat al voltant de 
16 pisos que el promotor acceptava de posar en règim de 
lloguer assequible en un dels solars del carrer Farigola 
que li pertany. Encara va haver-hi un últim amago de la 
constructora el juliol passat, però des d'aleshores res més.

En el pla de les concrecions d'idees, si més no, aquesta 
setmana s'ha fet un pas més quan l'Ajuntament ha concre-
tat dues promocions que se cediran a l'Associació de Gestors 
d’Habitatge Social (GHS), l'entitat paraigües que dóna co-
bertura a iniciatives de règim cooperatiu o de lloguer, que a 
Vallcarca lidera la gent de Ruderal, sorgida del procés par-
ticipatiu de reformulació del pla Vallcarca que es va fer el 
2014. Les dues promocions, una de lloguer de 35 habitatges 
al número 110 de l'avinguda de Vallcarca, on ara hi ha la pista 

de bàsquet, i una altra en règim de cohabitatge de 27 pisos al 
número 11 del carrer Gustavo Adolfo Becquer, darrera de La 
Fusteria, van ser dues de les principals reivindicacions veï-
nals en les altres jornades de participació que ha viscut el bar-
ri en els últims anys, les de 2017. En tot aquest temps, Ruderal, 
amb el suport d'altres entitats com Volta Arquitectes, no han 
amagat el desig de construir al més aviat possible, fi ns i tot 
abans que la iniciativa privada, com a símbol de les ganes de 
reconstrucció que es respira al nucli històric per part de les 
entitats més mobilitzades.

Els moviments a Vallcarca no s'acaben mai: aquest 1 de ge-
ner engegarà la gestió del nou centre cívic de Can Carol a càr-
rec de la Federació d'Entitats Amigues de Can Carol i Consolat; 
la mala notícia és que justament l'exConsolat de Dinamarca, 
Casa Junyer-Canals, no té ara per ara pressupost. Pàgina 3

La cara en equipaments és la 
posada en marxa de Can Carol; la 
creu l'exConsolat sense pressupost 

L'avinguda Vallcarca, a l'alçada on es faran pisos de lloguer Foto: Arxiu

Gràcies al suport de:
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2 Política
Adéu a Maria Salvo, 
un segle d'activisme 
La militant antifranquista arriba al fi nal de 100 anys de 
lluita amb un reconeixement plural i un comiat familiar

Breus

Contacte entre 
Districte i Tres 
Lliris després de 
l'anunci de tancar

Districte i Casal Tres 
Lliris s'han convocat 
aquesta setmana a una 
nova trobada per atenuar 
l'esclat de protestes que 
va generar l'anunci la 
setmana passada del 
tancament del casal i 
excomissaria, cedida 
a l'Associació Joves de 
Gràcia des de l'abril de 
2017. Unes 300 persones es 
van manifestar contra la 
decisió ofi cial diumenge.

El consell de 
barri de Vallcarca 
es fi xa per al 3 de 
desembre i online
El consell de barri de 
Vallcarca es tornarà a 
reunir el 3 de desembre, 
després de l'ajornament 
el primer dia de la crisi 
sanitària, el 14 de març, 
però ho farà ara de 
manera telemàtica amb 
els projectes de casals 
comunitaris i d'habitatge 
dotacional a la carretera 
de Sant Cugat com a 
principals punts. La sessió 
també votarà els membres 
veïnals de la presidència, 
que van quedar pendents 
amb l'aturada. 

Joanna Chichelnitzky

E lla insistia des de feia temps: volia rebre el setma-
nari a casa seva, a la Travessera de Dalt 14, i no-
saltres trigàvem massa a fer anar la neurona del 
retoc en la distribució. Finalment ho vam aconse-
guir, i mai més la vam tenir lluny. En primer lloc, 

perquè cada pocs mesos la companya de redacció, Carina 
Bellver, feia una columna d'opinió explicant les conver-
ses inacabables amb ella des que es van conèixer ara fa 
20 anys a Ràdio Gràcia. "Una altra columna de la Salvo?", 
cridava el director. A la secció Ull de dona, la Conxa 
Garcia, una altra de les veteranes del primer cercle de su-
port a les Dones del 36, també li fotia de tant en tant.

Dilluns al vespre vam trigar poc a assabentar-nos de 
la notícia a través del missatge a xarxes de l'alcaldessa i 
de seguida vam recuperar el particular homenatge que 
li vam dedicar i que ens va regalar amb la seva última 
entrevista, i la redifusió a xarxes ja no es va aturar. Des 

d'aquella última hora de dilluns a tot el dimarts, el senyal 
de la tauleta cada cop que hi ha un retuit o un m'agrada 
al compte de Twitter de L'Independent no parava de so-
nar: plim, plim, plim, plim...

Perquè la Salvo no era una de tantes però sí un refe-
rent i un exemple de la vida que pot haver viscut un cos 
de 100 anys, i que els que no tenim -ni probablement tin-
drem mai- aquesta edat som incapaços de copsar quan 
ens relacionem amb la gent gran. Encara avui cadascun 
de nosaltres no sabem gairebé res en detall de la vida 
dels nostres avis, encara que proclamem amb orgull que, 
per exemple, jo sóc nét del vaquer del carrer Major de 
l'Hospitalet i d'un dels ferrallistes que van ajudar a ai-
xecar el camp del Barça. La Salvo ens ho recordarà cada 
dia. La gent gran té història. No ho oblidarem. Almenys 
perquè cada dia passem per venir a la redacció per la pla-
ça de les Dones del 36 i per l'Espai Maria Salvo.•

Opinió

Entre la plaça de les Dones i l'Espai Maria Salvo 
Albert Balanzà, director de L'Independent de Gràcia

Ciutadans vol 
més inversió per 
eliminar grafi ts 
i més sancions
El grup municipal de 
Ciutadans a Gràcia 
presentarà un prec 
en el proper ple del 2 
de desembre perquè 
s'augmentin els recursos 
"humans i materials" per 
a l'eliminació de grafi ts 
i pintades en àrees "no 
autoritzades" i que els 
protocols d'actuació es 
revisin per incrementar 
les sancions sobre els 
seus autors. C's també ha 
presentat una pregunta 
sobre una empresa de 
vigilància privada que 
s'encarrega de les obres de 
l'Abaceria.

Albert Balanzà

Maria Salvo Iborra 
(1920-2020) ha arri-
bat al fi nal del seu se-
gle d'activisme aquest 
dilluns, a l'Hospital 

Evangèlic del carrer Camèlies, 
envoltat dels seus familiars més 
directes i amb la intimitat que 
obliguen les circumstàncies, però 
amb el ressò immediat des de la 
matinada de dilluns a dimarts 
dels infi nits sectors militants on 
va estar implicada al llarg d'una 
complexa trajectòria vital que va 
incloure guerra, exili, camps de 
concentració, tortures i activis-
me clandestí.

La Salvo, com li deien afec-
tuosament els seus cercles més 
propers, entre els quals s'hi 
comptaven periodistes d'aquest 
setmanari com Carina Bellver, 
ha passat els últims mesos a la 
Sagrera, a casa dels seus nebots, 
ben acompanyada, tot i ser durant 
molts anys veïna de la Travessera 
de Dalt i quan encara resonen els 
drings de les copes de cava de la 
celebració del seu centenari el 
passat 27 de maig. "Tinc molt de 
temps per reflexionar amb cal-
ma, en contra de la societat actu-
al, on la gent té molta pressa i on 
tot es vol ràpid", apuntava en la 
seva última entrevista, en exclu-
siva a L'Independent (vegeu nú-
mero 801).

Salvo, en aquella entrevista, 
que va anar acompanyada aquells 
dies de maig també de l'homenat-
ge que li van organitzar l'Ajun-
tament i l'Ateneu de Memòria 
Popular, ja no era la dona forta i 

supervivent de mil batalles, però 
sí la dona "valenta, intel·ligent, 
massa moderna per al seu temps, 
amb uns principis socials i polí-
tics ferms que li marquen el ca-
ràcter i amb qui sempre és un 
plaer conversar", com descrivia 
Bellver al principi de l'entrevista. 

I en aquell context, encara va 
deixar caure alguns grans titulars 
per a la història: "No s’ha recone-
gut prou el paper de la dona en 
la lluita antifranquista. Les dones 
sempre ho hem tingut més com-
plicat que els homes: a les pre-
sons, perquè els homes tenien les 
seves dones fora ajudant-los i les 
preses estaven soles, ja que la ma-

joria tenien el marit empresonat 
i, a més, s’havien de fer càrrec de 
les criatures".

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
va encapçalar dimarts les reacci-
ons a nivell local reconeixent a la 
militant "antifeixista i treballado-
ra incansable de llibertats i drets". 
"De les indispensables que reco-
neixem a Gràcia dia a dia amb la 
plaça de les Dones del 36, recor-
dant sempre ser veïna de Gràcia", 
va afegir.

També l'assemblea de Gràcia En 
Comú, que va batejar ara un any 
i mig el seu local del carrer Sant 
Lluís 7 com a Espai Maria Salvo va 
avançar-se dilluns a les reaccions 

generalitzades reconeixent-la com 
a "referent per moltes i molts de 
nosaltres" i afegint-se en les pri-
meres hores al primer missatge de 
condol de l'alcaldessa Ada Colau. 

Entre la resta de dirigents po-
lítics locals, la portaveu del grup 
municipal d'ERC a Gràcia, Olga 
Hiraldo, va reconèixer Salvo com 
"una gran dona, compromesa i 
lluitadora per la llibertat fi ns els 
darrers dies".

Aquest dijous, després de la 
vetlla del vespre de dimecres, 
Salvo va ser incinerada al tana-
tori de la Ronda de Dalt en un es-
tricte entorn familiar, sense ce-
rimònia.•

Maria Salvo, durant l'àpat de celebració familiar dels seus 100 anys, el mes de maig passat. Foto: Família Salvo
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A. B.

El president del districte i re-
gidor de Junts x Cat, Ferran 
Mascarell, va ser l'encarre-
gat de trucar i convocar la 
portaveu del grup munici-

pal a Gràcia, Sílvia Mayor i els al-
tres dos consellers, Sílvia Manzano 
i Xavier Farrés, perquè es presen-
tessin a Sant Jaume dijous al ves-
pre. "És per cessar-nos?", va pre-
guntar Mayor, segons explica ella 
mateixa. "Bé, per fer el canvi", va 
ser la resposta. Així es va concretar 
la setmana passada el relleu dels 
tres consellers de JxCat a Gràcia, 
que han decidit seguir en les fi les 
del PDECat, en una reunió amb Elsa 
Artadi i Neus Munté. 

La trobada, segons han explicat 
els tres consellers en conversa amb 
aquest setmanari, no va ser agra-
dable i la conclusió que n'extreuen 
és dolorosa i incomparable amb 
l'antecedent de trencament entre 
CDC i UDC. "Allà no es va cessar 
ningú; ara sí que hi ha una purga 
directa", apunta Mayor. "Ens vam 

Mayor, Farrés i Manzano, en un moment de l'entrevista. Foto: A. B..

Mayor, Manzano i Farrés: "Com a 
partit a Gràcia, el PDECat no plega" 
Els tres consellers del grup municipal de JxCat, cessats dijous passat, 
anuncien que seguiran assistint al ple i a les comissions del districte

ERC, BCNxCanvi 
i C's engeguen els 
contactes pel PAD 
amb BComú i PSC

Les negociacions sobre 
el Pla d'Actuació s'han 
reengegat aquest dilluns 
amb la nova proposta 
del Districte (vegeu 
L'Independent núm. 822) 
i els grups municipals 
d'ERC, BCNxCanvi i 
Ciutadans demanant més 
concreció. BCNxCanvi i 
C's han coincidit a valorar 
que es desencalli el futur 
de la rambla verda de 
Vallcarca; els primers 
també han insistit a 
"combatre l'okupació 
il·legal" i els segons han 
admès coincidències en 
la reparació de les escales 
de la Baixada de la Glòria 
o els jardins de la Font del 
Carbó (foto).

À.G.P.

Política
Breus

anar fent el buit des de l'agost", afe-
geix Farrés. "És molt trist perquè 
teníem un projecte fi ns al 2023; és 
un gran cop", completa Manzano.

El comiat agre de la reunió a 
Sant Jaume, anunciat pels tres ja 
exconsellers a xarxes poc després 
de la reunió amb una fotografi a a 
la porta de l'Ajuntament, va anar 
seguit de mostres de solidaritat de 
tots els partits amb representació 
a Gràcia, començant pel regidor, 
Eloi Badia.

El PDECat, no obstant això, se-
gons apunta Manzano, en tant que 
presidenta elegida fa 15 dies, se-
gueix. "Som un equip de persones 
que volem seguir treballant per a 
les persones", diu. Mayor, fi ns ara 
portaveu del grup al districte, és la 
més clara a l'hora d'assegurar que 
no es veu repetint com a conselle-
ra en un futur, però que el partit 
a Gràcia "no desapareix" i que en 
les properes setmanes participa-
ran "com a veïns" en el ple i en les 
comissions consultives". "La polí-
tica, com diu Mascarell, és desfer 
nusos, i ho seguirem fent", conclou 
Farrés.•

Carme Lleó, Jordi Folch i Berta 
Carnicer, nous consellers. 
Dues exdirigents de la JNC de 
Gràcia i un de l'ANC local són 
els nous responsables del grup 
municipal de Junts. S'estrenaran 
en el ple del 2 de desembre.

Gràcies al suport de:
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El pla Vallcarca concreta 
la reivindicació de pisos 
de lloguer i cooperatius 
en dues promocions
L'Ajuntament cedirà dos solars del carrer Bécquer i de 
l'avinguda Vallcarca per aixecar un total de 62 habitatges

Albert Balanzà

E l pla Vallcarca, estripat 
definitivament el plane-
jament de l'any 2002 i re-
formulat el barri sobretot 
en els dos processos parti-

cipatius que es van fer el 2014 i el 
2017, ha concretat aquesta setma-
na l'anunci de les reivindicacions 
veïnals perquè a la reconstrucció 
prevista a mans privades i a mans 
municipals s'hi sumi una tercera 
veu, la de les cooperatives i funda-
cions que volen aixecar tan aviat 
com sigui possible promocions en 
règim de lloguer i de cohabitatge.

Ja apuntats els espais des del 
2017, l'Ajuntament cedirà a través 
d'un conveni amb l'entitat parai-
gües Associació de Gestors d’Ha-
bitatge Social la gestió dels solars 
de l'avinguda Vallcarca 110, on ara 
hi ha la pista de bàsquet, i del car-
rer Gustavo Adolfo Becquer 11, dar-
rere de La Fusteria. La veu al ter-
ritori d'aquest conveni la portarà 
Ruderal, entitat creada el 2014 ar-
ran del primer procés participatiu. 

Justament ahir Ruderal ja es 
va expressar a través de les xar-
xes: "celebrem que el solar del car-
rer Gustavo Adolfo Bécquer de 
Vallcarca ha entrat al llistat del 
conveni de l'ajuntament per acce-
lerar la producció d'habitatge soci-
al assequible i cooperatives en ces-

sió d'ús". Vinculats a Ruderal en 
clau d'assessorament, ahir Voltas 
Arquitectes s'expressava en el ma-
teix sentit a aquest setmanari en el 
sentit de satisfacció perquè es con-
creta una tercera via més àgil en 
comparació a les dinàmiques de 
la propietat privada o del règim de 
protecció ofi cial municipal.

En el cas de les promocions de 
lloguer, les persones que en siguin 
adjudicatàries les establirà l’Ajunta-
ment a través dels canals habituals 
d’adjudicació d’habitatge públic, i 
es garantiran reserves del 30% per 
a joves i del 5% per a persones amb 
discapacitat. En el cas de les pro-
mocions de cohabitatge, tal i com 
marca la llei, la cooperativa mar-
carà les persones que en formaran 
part sempre i quan estiguin inscri-
tes al Registre de Sol·licitants.

D'altra banda, els moviments 
més immediats al barri se centren 
ara en l'activació de la gestió del 
centre cívic de Can Carol a càrrec 
de la Federació d'Entitats Amigues 
de Can Carol i Consolat amb l'esme-
na dels serrells que permetin inici-
ar la gestió a 1 de gener. Aquesta 
activació contrasta amb la paràli-
si que pateix l'altre gran espai cívic 
previst al barri, l'exConsolat o Casa 
Junyer-Canals, que amb la crisi sa-
nitària s'ha quedat sense previsió 
de pressupost i cap autoritat muni-
cipal s'atreveix a hores d'ara a llan-
çar cap compromís.•

El carrer Gustavo Adolfo Bécquer, on anirà el bloc cooperatiu. Foto: À.G.P. 

Breus

El debat del Pla 
general demana 
més equipament 
esportiu i escolar
La tercera i última sessió 
de debat de modifi cació 
del Pla General, sobre 
equipaments i patrimoni, 
ha estat la més fl uixa, 
per reiterativa respecte 
demandes poc novedoses. 
Tot i que la presentació 
prèvia de l'equip tècnic 
plantejava com a 
exemples l'existència 
d'equipaments pendents 
per sota de la plaça del 
Nord o espai verd a 
Torrent de l'Olla amb 
Travessera de Dalt on ara 
hi ha casetes, els quatre 
grups de discussió han 
destacat sense concretar 
la necessitat de més 
equipaments esportius 
i escolars, i Kasa de la 
Muntanya, l'Abaceria i 
Can Vallmitjana com a 
espai per a equipaments. 

Mor electrocutat 
un operari de 
serveis públics de 
subsòl a Grassot
Un operari de 
serveis públics de 
subministrament de gas 
ha mort aquest dimecres 
al matí a la confl uència 
dels carrers Sicília i Pare 
Claret mentre feinejava 
després de patir una 
descàrrega elèctrica. 
Els fets s'han difós 
ràpidament per les xarxes 
socials amb tota mena 
de rumors fi ns que el 
Districte ha confi rmat el 
decés accidental.

A. B.

Enguany la commemoració del 
Dia Internacional per a l'Eli-
minació de la Violència envers 

les Dones del 25 de novembre, que 
a Gràcia recorda especialment l'in-
tent de violació i l'assassinat de 
Maria de los Ángeles Chibán ara fa 
21 anys al carrer Robí, no inclou-
rà l'emotiu acte central de la plaça 
de la Virreina i fi nalment el format 

Gràcia registra 155 casos 
de violència de gènere 
Mossos manté actives 125 ordres d'allunyament al districte

del Pla Salutem, Centre Moral, 
Associació Dones No Estàndard, 
ArtemisaBcn, Castellers de la Vila 
de Gràcia, Creadores de Gràcia. 
Projecte Minerva, Ciberdona i tres 
treballadores del districte.•

que ha triat el Consell de Dones ha 
estat el dia 24 un acte online per al 
públic i presencial només per a les 
lectores del manifest, que es troba-
ran a la sala d'actes del Districte. 

El manifest, com cada any, in-
clou el balanç de casos de violèn-
cia masclista i domèstica entre l'1 
d'octubre de 2019 i el 30 de setem-
bre de 2020 i enguany el registre 
s'eleva a 155 episodis (92 i 63, res-
pectivament). La comissaria de 
Gràcia dels Mossos també manté 

oberts 143 expedients i 125 ordres 
d'allunyament.

El document, al marge de les da-
des, subratlla que l'actual crisi sa-
nitària ha fet disparar les alarmes 
"en fer-se evident que moltes do-
nes havien d’estar convivint amb 
el seu agressor, sense possibilitat 
de poder accedir a xarxes de pro-
ximitat i entorns amics". Per pa-
ràgrafs, les entitats que llegiran 
el text són enguany Joves Gitanos 
de Gràcia, Veïnes per Veïnes 

Pancarta del 25N al Districte. Foto: Arxiu

L'accés a l'escola Rius i 
Taulet de Lesseps millorarà 
en espai de pas. La comissió 
d'urbanisme ha anunciat en el 
capítol d'obres pendents d'inici 
l'ampliació de la mitjana del 
túnel de plaça Lesseps per
millorar el pas de vianants mar-
muntanya davant del centre en 
la línia d'atenuar les queixes 
de la comunitat educativa.Vallcarca-Penitents 

es mobilitza per 
l'espai verd on hi 
van pisos socials
L'Associació de Veïns 
Vallcarca-Penitents 
ha anunciat l'inici de 
mobilitzacions amb talls 
de trànsit inclosos a partir 
d'aquest divendres 20 a 
la tarda per protestar pel 
desacord amb el Districte 
que implica perdre l'espai 
verd on l'Ajuntament està 
tramitant aixecar una 
promocio de 34 habitatges 
socials a partir del primer 
trimestre de 2021. La 
concentració es farà a 
partir de les 17h a la plaça 
Comín i preveu ocupar la 
calçada mitja hora.
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Reportatge
L’Hospital El Pilar cuida dels més petits de la 
casa des del naixement fi ns a l’adolescència

L’Hospital El Pilar és un 
referent a Barcelona en 
l’àrea maternoinfan-
til per la seva atenció 

i cures a les mares, als nou-
nats i a les seves famílies. En 
la seva vocació per continuar 
creixent i continuar cuidant 
de les famílies, el centre ha 
realitzat una forta aposta 
per la Pediatria. L’Hospital 
ha crescut i incorporant un 
Centre de Consultes Externes 
que compta amb pediatres de 
prestigi, així com especialis-
tes pediàtrics en una llarga 
sèrie de camps mèdics que 
se suma a l’estrena del Ser-
vei d’Urgències pediàtriques 
posat en marxa en 2017 les 24 
hores, tots els dies de l’any.

Múltiples especialitats 
pediàtriques
Els pediatres i el perso-
nal d’infermeria especialit-
zat realitzen el seguiment i 
control de la salut del nen 
sa durant tot el seu creixe-
ment, des del naixement a 
l’adolescència. A més, per a 
qualsevol problema de salut 

El centre barceloní del grup hospitalari Quirónsalud és un referent en atenció
a les famílies en l’àrea maternoinfantil

• Cardiologia pediàtrica
• Traumatologia pediàtrica
• Cirurgia Pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Dermatologia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Al·lèrgia i Pneumologia pediàtriques
• Fisioteràpia respiratòria pediàtrica
• Otorrinolaringologia pediàtrica
• Logopèdia
• Odontopediatria

que puguin tenir els petits, el 
servei compta amb especia-
listes pediàtrics per a resol-
dre qualsevol problema de 
salut que pugui sorgir.

L’hospital també compta 
amb àrees específiques en 
la cura i atenció dels més 
petits com el Servei d’Aten-
ció al Nounat, la Unitat de 
neonatologia i l’Hospitalit-
zació pediàtrica.

Nova àrea d’Atenció 
maternoinfantil
L’Hospital El Pilar està 
immers en un procés de reno-
vació i modernització contí-
nua amb l’objectiu de garan-
tir el seu compromís d’oferir 
uns serveis mèdic-quirúrgics 
d’alta qualitat i consolidar-se 
com un dels referents sanita-
ris de Barcelona.

En aquest context per a con-
tinuar oferint un servei ori-
entat a la millora de l’ex-
periència de les famílies, 
l’hospital acaba d’inaugu-
rar una nova àrea d’atenció 

maternoinfantil. El servei 
compta amb 22 noves habi-
tacions individuals i una 
suite dissenyades i equipa-
des per a fer més confor-
table l’estada de pacients i 
familiars, així com facilitar 
la labor diària dels profes-
sionals. Aquesta nova àrea 
s’ha pensat per a guanyar 
amplitud i lluminositat a les 
habitacions, així com en les 
zones comunes.

Unitat de Nounats
Al costat de la nova àrea 
d’hospitalització, s’ha instal-
lat una nova unitat de nou-
nats amb cinc bressols per 
a atendre els bebès prema-
turs en la qual els espais 
estan pensats perquè les 
famílies se sentin còmodes 
a l’hora d’establir el vincle 
amb els seus fi lls.

Hospital El Pilar
Grup Quirónsalud

C/ Balmes 271 08006 Barcelona 
93 236 05 00

www.quironsalud.es/pilar
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E ls embussos de trànsit provocats per les obres 
d'ampliació de la vorera del Tennis La Salut, al 
carrer Mare de Déu de la Salut amb la Riera de 

Can Toda, es mantenen amb col·lapses diaris -so-
bretot matinals-, malgrat els canvis introduïts per 
la Guàrdia Urbana en les fases dels semàfors de la 
Travessera de Dalt i Alegre de Dalt tant en trajec-
tes secundaris com principals. El paquet de mesu-
res, detallat per gerència del Districte en l'audiència 
pública de la setmana passada, encara està pendent 
d'un canvi de senyals a Travessera amb Escorial, 
però el trànsit acumulat sobretot a Mare de Déu de 
Montserrat no s'ha solucionat i el tall total encara 
durarà almenys fi ns a fi nals de novembre.•

Col·lapse a Mare de 
Déu de la Salut tot i les 
mesures del Districte
El canvi de fases semafòriques 
esdevé insufi cient i el tall total 
encara durarà fi ns a fi nal de mes

La comunitat educativa de l'escola L'Univers del car-
rer Bailèn s'ha començat a mobilitzar aquesta setma-
na, un cop arranjada la protecció del centre amb la 
tanca que ocupa un antic carril de circulació, per rei-
vindicar el funcionament del sistema de ventilació del 
centre ara que arriba el fred i que la crisi sanitària no-
més dóna com a alternativa obrir fi nestres. L'AFA ha 
precisat que el centre sí que té aquest sistema perquè 
l'escola ho va preveure en les obres acabades fa cinc 
anys però aquest "no ha funcionat mai correctament" 
i demana al Consorci d'Educació que emprengui "me-
sures immediates" per posar-hi remei.•

L'Univers denuncia 
que des de l'estrena no 
té sistema de ventilació

A. B.

L 'Aula Ambiental Turull i 
l'Hort de l'Avi, dos dels es-
pais històrics de conscienci-
ació mediambiental dels bar-
ris del nord del districte, han 

engegat un concurs de cessió d'es-
pais buits que queden en els horts 
urbans que s'han dinamitzat en els 
últims anys amb el suport d'escoles 
i particulars. En el cas de l'Hort de 
l'Avi, l'experiència és la més antiga 
de la ciutat i es remunta a 1986.

"A Turull i a l’Hort de l’Avi acaben 
quedant parcel·les buides per man-
ca d’inscripcions o per falta de per-
sones a les llistes d’espera. Per evi-
tar que això passi s’ha decidit que 
una part de les parcel·les destinades 

Horts urbans al carrer Farigola, al barri de Vallcarca. Foto: À. Gutiérrez Pascual

L'Aula Turull i l'Hort de 
l'Avi treuen a concurs 
espais disponibles per 
fer nous horts urbans
Els dos espais, dinamitzats per escoles i particulars, 
tenen ara catorze parcel·les buides d'un total de 35

a gent gran siguin cedides a entitats 
(mai se cediran més de la meitat de 
parcel·les destinades a gent gran). 
D’aquesta manera les parcel·les es-
taran treballades i al cedir-les a en-
titats, més persones podran tenir 
accés a treballar l’hort", han apun-
tat fonts municipals.

El nou concurs té petites diferèn-
cies entre els dos equipaments. A 
l'Aula Ambiental Turull, on hi ha 
quatre espais que ja gestionen les 
escoles del barri (escola Montseny, 
Afa Montseny, escola Farigola i la 
Casa d'Ofi cis) i set espais més que 
gestionen altres col·lectius, hi ha 
quatre parcel·les que s'oferiran a 
qualsevol entitat, associació o col-
lectiu que disposi d’assegurança 
amb un règim de cessió d'un any 
prorrogable a tres mesos més. La 

presentació de sol·licituds es va ini-
ciar a principis del mes de novem-
bre i fi nalitzarà la primera setmana 
de desembre; l’adjudicació s’anun-
ciarà el dia 1 de febrer.

A l'Hort de l'Avi, al Torrent del re-
mei, en una zona d'accés més difícil 
que l'altre equipament del passeig 
Turull, hi ha un total de 20 parcel-
les i el concurs n'ofereix la meitat. 
En aquest cas, la promoció s'obre 
a qualsevol entitat, associació o col-
lectiu amb un mínim de cinc mem-
bres que vulgui treballar un projec-
te social a través de l’agricultura. El 
règim de cessió és d'un any.

En els dos casos, els nous usua-
ris dels horts urbans tindran l'as-
sessorament de personal tècnic de 
l'Aula Ambiental Turull o de parcs 
i Jardins.•

A.B.

À. Gutiérrez Pascual

Hem de fer pinya perquè 
els comerços petits no de-
sapareguin. Anem a un 

ritme que si això segueix així, 
quan arribi el moment de tor-
nar a la vida normal ens tro-
barem que no queda res”. Amb 
aquest declaració d’intencions, 
Xènia Deler, que regenta des de 

fa gairebé 14 anys el centre d’es-
tètica i bellesa Sakara, ha im-
pulsat una iniciativa de venda 
de serveis anticipada per mirar 
de refl otar el negoci, en crisi a 
causa de la pandèmia del co-
ronavirus. Assegura que el seu 
centre, situat al carrer Mare de 
Déu dels Desemparats, “està en 
perill de desaparèixer” a causa 
de la baixada d'ingressos per les 
mesures sanitàries. Deler va de-

cidir encetar un repte a la pla-
taforma online de fi nançament 
col·lectiu TotSuma. Reconeix 
que l’objectiu és “a tot o res”: 
arribar als 25.000 euros abans 
del 18 de desembre. Fins ara 
n'ha aconseguit prop de 5.000.

El sistema consisteix en avan-
çar l’import per un servei, com 
ara un val de descompte o un 
tractament, que només es car-
regarà en cas que s’assoleixi el 

El repor

El centre d'estètica i bellesa impulsa una iniciativa de venda 
anticipada de serveis per sortir de la crisi a causa de la Covid

Objectiu "a tot o res" del Sakara

Xènia Deler, a la porta del centre d'estètica i bellesa Sakara. Foto: À.G.P.

repte. La iniciativa inclou una re-
fl exió sobre el model comercial: 
“El petit comerç fa teixit al barri i 

crec que hem d’aferrar-nos amb 
força i determinació al concepte 
de ciutat que volem tenir”.•
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Les Contrabandistes, una 
cooperativa que suma cerveseres 
artesanes i festivals, aterra a Gràcia

editorial

Cooperar

No va poder aixecar la persiana per inaugurar la seva nova 
botiga, tot just programada pel 14 de març, quan es va de-
clarar l’estat d’alarma i la crisi sanitària va aturar bona part 
de l’activitat comercial i social del país. Però Simona Adabbo 
no es queixa. Ha tornat amb optimisme al número 22 del 

carrer Torrijos amb Amapola, un espai de cosmètica i higi-
ene natural i ecològica on el tracte personalitzat és el valor 
principal. Aquesta nova botiga se suma a d’altres propostes 
comercials de l’entorn del mercat de l’Abaceria que aposten 
per la sostenibilitat i la proximitat com a base.

L’objectiu dels impulsors és oferir infraestructura de barres, tiradors i 
neveres per a esdeveniments culturals amb un consum conscient

Sis cooperatives productores de 
cervesa artesana de Catalunya i pro-
motores culturals com Txarango, Fes-
tival Esperanzah i Dies d’agost s’han 
unit per crear Les Contrabandistes, 
tota una declaració d’intencions per 
demostrar que és possible revertir 
les lògiques capitalistes entre pro-
ductors i consumidors, en aquest 
cas en festivals, festes populars o 
esdeveniments culturals que fi ns ara 
no tenien aquesta opció. La notícia és 
positiva perquè demostra novament 
que cooperar aporta més benefi cis 
que competir i que la suma permet 
enfortir projectes i aconseguir-ne 
noves fi tes. Malgrat que la pandèmia 
ha aturat el projecte just quan havia 
d’arrencar amb força amb la gira de 
Txarango el passat mes de juny, i les 
noves restriccions han deixat molt 
tocat el sector de la restauració i 
també el cultural (tots els àmbits que 
toca Les Contrabandistes), han estat 
prou valentes per iniciar una nova fase 
i fer les presentacions ofi cials per co-
mençar a fer difusió del projecte i que 
comencin a obrir-se portes. Un altre 
aspecte positiu de la notícia, aquest 
amb repercussió local, és l’obertura 
de la botiga de Les Contrabandistes 
al carrer Siracusa, a l’espai on fi ns 
fa uns mesos estava la cooperativa 
d’agroconsum Més fresques que un 
enciam. La botiga és per ara la cara 
visible del projecte, el lloc on estaran 
a la venda les cerveses de totes les 
cooperatives i també la que han fet de 
forma conjunta, la Tribu. Benvinguda, 
doncs, una opció de consum respon-
sable i de proximitat que es desmarca 
d’altres pràctiques comercials i que 
coopera amb l’oci i la cultura. 

Cedida

Més comerç sostenible a l’eix Torrijos

Gràcies al suport de:
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Amb el suport de:

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

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

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

Punt Verd Tabuenca
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Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
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Aula Ambiental Bosc Turull 
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Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat
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Serveis d’interès
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Cedida

La maquilladora Simona Adabbo, impulsora de la botiga gracienca Amapola

merç, perquè el valor afegit que 
té una botiga de proximitat no és 
comparable”, assegura aquesta 
maquilladora professional que 

defensa uns valors més enllà del 
‘business’. “Faig venda online per-
què és un servei més i hi ha gent 
que ho demana però el contacte 
amb la gent, el tracte amb cada 
persona que entra per la porta i 

és el maquillatge, m’encanta”, 
confessa Simona. En aquest 
sentit, ha habilitat un espai on, 
a més d’oferir els productes 

de Couleur Caramel (una línia 
de productes orgànics i vegans 
de maquillatge professional que 
per a ella són “superproductes” 

L’eix Torrijos guanya noves propostes 
de cosmètica ecològica i natural 
No va poder aixecar la 

persiana per inaugurar 

la seva nova botiga, tot 

just programada pel 

14 de març, quan es va 

declarar l’estat d’alar-

ma i la crisi sanitària 

va aturar bona part de 

l’activitat comercial i 

social del país. Però 

Simona Adabbo no es 

queixa. Ha tornat amb 

optimisme al número 

22 del carrer Torrijos 

amb Amapola, un espai 

de cosmètica i higiene 

natural i ecològica on el 

tracte personalitzat és 

el valor principal. 

Ja no es tracta només de consu-
mir articles bio, produïts sense 
tòxics o derivats del petroli, amb 
components naturals i un procés 
de producció respectuós amb 
l’entorn. Es tracta de fer-ho en 
comerços de proximitat, en els 
espais de barri que persones 
com Simona Adabbo han creat 
i que trenquen les dinàmiques 
comercials generals. “La meva 
fi losofi a és defensar el petit co-

Sabons, aromateràpia, línia 
bebé o productes per a pells 
delicades i reactives, Amapola 
ofereix una àmplia gama 
d’articles lliure de químics 
i amb ingredients vegetals i 
ecològics certifi cats. A més, 
molts dels recipients estan 
fets amb plàstic recuperat del 
mar, un fet que destaca Simo-
na Adabbo, responsable de 
la botiga de Torrijos: “Ja que 
no tots els recipients són de 
vidre o de material orgànic, 
com a mínim que el plàstic 
sigui recuperat i reciclat”. 
Instagram: simonaddabbo.
makeupartist
FB: Simona Addabbo make-
up artist
web: www.amapolabio.com

Plàstic 
recuperat del 

mar
Cedida

La botiga especialitzada en cosmètica natural Amapola, a Torrijos 22, a ple funcionament

tu dediques el temps a ella, això 
és un valor afegit que només 
el té el comerç de proximitat”, 
defensa Adabbo. 
La seva relació amb Amapola 
Biocosmetics, fabricant de cos-
mètica natural amb certifi cació 
ecològica i feta a Espanya, ve 
de la seva experiència anterior 
com a dependenta en una de 
les botigues de l’empresa. Però 
a més d’oferir els productes 
d’Amapola, la botiga de Simona 
ha incorporat altres marques i 
productes per tenir una ofer-
ta més àmplia, sobretot pel 
que fa a la línia d’articles de 
maquillatge. “La meva passió 

Simona Adabbo defensa 
els productes bio però 
sobretot la filosofia de 
la botiga de proximitat

Silvia Manzanera

“A Gràcia hi ha més 
consciència de consum 
responsable i aposta 

pel comerç local”

de molt alta qualitat”), ofereix 
cursets d’automaquillatge. “Els 
faig individuals perquè crec que 
cada persona té els seus gustos i 
necessitats”, afegeix. L’elecció de 
la zona on tirar endavant el pro-
jecte no ha estat casual. “Gràcia 
és el lloc perfecte perquè no 
només hi ha una consciència més 
estesa de consum responsable 
i de productes bio i naturals, 
sinó que et dona l’opció de 
connectar també amb persones 
d’altres generacions que potser 
no són consumidores a priori 
d’aquest tipus de producte però 
sí del comerç de barri, i entren 
sovint, pregunten i xerrem; això 
és bàsic”, clou Simona.
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El compostatge és un procés 
que transforma la matèria or-
gànica de les restes domèsti-
ques, de la cuina o el jardí, en 
matèria inorgànica. El resultat és 
l’adob, un material molt ric en 
nutrients per a les plantes del 
balcó, el pati o l’ hort. Aquest 
reciclatge de la matèria el po-

El Punt Verd de Vallcarca 
estrena nou punt de 
compostatge comunitari 

dem observar a la natura, quan 
les fulles dels arbres cauen i es 
descomponen en humus i sals 
minerals que enriqueixen la 
vegetació, tancant així el cercle 
de manera autosufi cient.
A les gran plantes compostado-
res, on arriba el contingut dels 
contenidors marrons, s’imita 
aquest procés natural de forma 
controlada, aprofi tant la fracció 
orgànica que la ciutadania pro-
dueix, que és més del 40% de 
la brossa diària que generem! 
D’aquesta manera es produ-

eixen tones de compost, que 
retornen els nutrients a la terra.
Des de l’Aula Ambiental Bosc 
Turull fa anys que es promou 
un sistema encara més efi cient, 
el compostatge de proximitat, 
que estalvia tot el transport 
associat, reduint així les emis-
sions de CO2 i les despeses 
energètiques i econòmiques, 
alhora que millora la biodiver-
sitat de l’entorn més proper. 
Però no totes les persones 
disposen de l’espai, el temps o 
el coneixement per compostar 

a casa seva, i és per això que es 
proposa una solució col.lectiva: 
el compostatge comunitari.
A les compostadores ja exis-
tents a l’Aula, que s’han reac-
tivat després de l’aturada del 
confi nament, es suma la unitat 
de compostatge del Punt Verd 
de Vallcarca, inaugurada aquest 
mes de novembre. L’objectiu 
és oferir nous punts, ampliant 
l’horari i l’accessibilitat, per tal 
de facilitar la participació de 
les entitats, comerços i veïnat 
de la zona.
Aquests dos punts de compos-
tatge comunitari consisteixen 
en uns grans mòduls compartits 
on es poden dipositar les restes 
de fruita i verdura, o de poda. 
El coordinador del Programa 
de Compostatge Comunitari 
de l’Aula s’encarrega del man-
teniment i, una vegada obtingut 
el compost, es reparteix l’adob 
resultant entre les persones 
i col.lectius participants, o bé 
s’incorpora als horts, escocells 
o altres espais comuns del barri.

Participar és molt senzill, només 
cal escriure a compostatge@
boscturull.cat i rebreu unes 
senzilles indicacions per co-
mençar a abocar regularment 
les vostres restes orgàniques a 
un dels dos punts habilitats, un 
a l’Aula Turull i l’altre a Vallcar-
ca (més informació al quadre 
superior).
El dissabte dia 28 de novembre, 
d’11.30 a 14h, podreu trobar 
taules informatives d’aquest 
programa al mateix Punt Verd, 
al Mercat de Pagès de Vallcarca, 
a la Plaça Lesseps i davant la 
Biblioteca Jaume Fuster, amb la 
col·laboració dels monitors i 
monitores ambientals en pràc-
tiques de la Casa d’Ofi cis de 
Barris Sostenibles.
Us animem a escollir el punt 
que us vagi millor i començar 
a compostar en comunitat, per 
reciclar efi cientment la vostra 
fracció orgànica i contribuir 
de forma col·lectiva i senzilla 
a generar un barri més verd, 
sostenible i participatiu!

Aquest curs s’ha posat en funcionament la unitat al Punt Verd de Vallcarca

Aula Turull

L’Aula Ambiental Bosc 

Turull, situada entre 

els barris del Coll, Va-

llcarca i La Salut, fa 5 

anys que dinamitza 

les compostadores co-

munitàries de l’Aula, 

on diverses entitats, 

veïns i veïnes partici-

pen aportant les seves 

restes orgàniques. Ara 

s’ha posat en funcio-

nament una nova uni-

tat, també dinamitza-

da per l’Aula, al Punt 

Verd de l’Avinguda 

Vallcarca.

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesaula ambiental bosc turull

Els dos punts de compostatge comunitari, un a Turull i l’altre al Punt Verd Vallcarca

Aula Turull



[4] [per darrere]

“Les ‘coopes’ no competim i juntes 
arribem on per separat no podríem”

La nova cooperativa
Les Contrabandistes neix amb l’objectiu 
de servir de cervesa i infraestructura 
(barres, tiradors i neveres) a festivals i 
esdeveniments culturals i socials. Així, 
les cooperatives Capfoguer (Santa Co-
loma de Gramenet), Cornèlia (Cornellà 
de Llobregat), Rosa de Foc (Vallbona 
d’Anoia), La Bordeta (Barcelona), Júpiter 
(Pont d’Armentera) i Lo Vilot (Almace-
lles) -totes amb fàbrica o obrador de 
cervesa artesana- uneixen esforços i co-
neixements per dotar-se d’uns recursos 
i oferir uns serveis als quals difícilment 
podrien accedir per separat.

La presentació de la iniciativa s’ha fet 
aquest mes de novembre però el projecte 
va començar a gestar-se molt abans. Pri-
mer, ja fa temps que diverses cooperatives 

Donar una sortida des de 

l’economia solidària per-

què festivals i esdeveni-

ments culturals tinguin una 

contradicció menys en el 

seus espais és l’eix principal 

que sosté el projecte de 

Les Contrabandistes, una 

cooperativa que neix de la 

unió de diverses cerveseres 

cooperatives i promotores 

culturals. Tot i que la pandè-

mia ha aturat el llançament 

del projecte, que coincidia 

amb la gira de Txarango, 

ja han arrencat la primera 

fase de presentació i difusió 

amb l’obertura de la botiga 

a Gràcia (Siracusa, 2). 

Part de l’equip impulsor del projecte de Les Contrabandistes durant la presentació el 5 de novembre

Silvia Manzanera

Cedida

artesanes van començar a treballar juntes 
amb l’objectiu “de no competir, sinó co-
operar”, com explica Juda Lipcovich, de 
Cornèlia. “Ja ens coneixíem i ha estat molt 
fàcil posar-nos d’acord perquè entenem 
que no som competència sinó que totes 
sumem”, assegura Lipcovich. En paral·lel, 
altres entitats de l’economia solidària, 
com la Fundació Esperanzah o les coo-
peratives Cal Cases, Frescoop, Txarango 
o Dies d’agost, unien esforços a fi nals de 
2019 i, a través del Programa Singulars 
impulsat pel Departament de Treball de 
la Generalitat, començaven a bastir el 
projecte que, unit al de les cerveseres 
cooperatives, ha donat com a resultat Les 
Contrabandistes. 

D’aquesta manera, cerveseres i promo-
tores culturals treballant juntes s’acon-
segueix una “contradicció menys en els 
seus esdeveniments” i també eliminar la 
dependència de les grans marques que 
tenen actualment aquests espais, com 
festivals alternatius o festes populars. 
“Aquest ha estat precisament, un dels 

missatges de la campanya de la iniciativa 
i que ha funcionat molt bé en xarxes”, 
afegeix Juda Lipcovich, “venir a trencar 
aquesta regla del mercat”. 

Una cervesa pròpia
Les Contrabandistes també té la seva 
cervesa pròpia, Tribu, feta a partir d’una 
recepta elaborada per a l’ocasió per les 
sis cerveseres i que està concebuda per 
agradar a tot tipus de públics. Tribu està 
feta amb ingredients locals, de proximitat 
i km0, amb matèria primera produïda i 
transformada per una de les cerveseres 
que participen en el projecte. Amb tot, 
més enllà de Tribu, també oferiran les 
cerveses que ja elaboren actualment. 
Entre totes sis, abracen més de 20 estils 
o varietats de cervesa diferent. “A par-
tir d’una recepta comuna hem fet una 
cervesa més lleugera per arribar a més 
consumidors, encara que la cervesa ar-
tesana està cada cop més estesa”, apunta 
Lipcovich, que insisteix en la importància 
de fer servir ingredients de proximitat, 

com ara la malta. “Cada vegada hi ha més 
opcions d’utilitzar productes quilòmetre 
zero; ara hi ha unes companyes que estan 
elaborant la malta”. 

Una botiga pròpia al 
barri de Gràcia
Amb bars i restaurants tancats, els esde-
veniments culturals aturats i les fàbriques 
de cervesa artesana funcionant a mig gas, 
es plantegen Les Contrabandistes com 
“un projecte de resistència davant la si-
tuació actual”, segons va explicar Quiònia 
Pujol, de la granja cervesera Lo Vilot, du-
rant la presentació del projecte el passat 
5 de novembre a Can Batlló. Amb l’ànim 
de donar sortida a totes les necessitats 
detectades, de moment s’ha optat per 
oferir el servei de barres i de cervesa, 
però també l’obertura de la botiga a 
Gràcia, al número 2 del carrer Siracusa, 
fent cruïlla amb el del Torrent de l’Olla, 
on hi havia la cooperativa Més Fresques 
que un enciam. “Amb els esdeveniments 
culturals i festius aturats no podem de-
senvolupar una part del projecte però 
la botiga de Gràcia pot servir, a més de 
punt de venda de les nostres cerveses i 
també de la Tribu, de punt d’informació 
de Les Contrabandistes; tenir un espai de 
trobada on explicar el projecte i donar-li 
impuls també és important”, explica la 
membre de Cornèlia.

La cervesa de la gira de Txarango
Una de les apostes fortes de la gira de 
Txarango, programada inicialment per 
començar el 12 de juny passat i actual-
ment suspesa a causa de la Covid-19, era 
comptar amb Les Contrabandistes per 
dotar-se de la infraestructura de barres i 
begudes, entre elles la cervesa, amb Tribu 
com a estrella de tot plegat. Les Contra-
bandistes, però, naixia amb voluntat d’anar 
molt més enllà de la gira de Txarango, on 
havia de donar servei a un públic format 
per prop de 100.000 persones. Com in-
sisteix Juda Lipcovich, la idea és eliminar 
la dependència de grans marques que 
tenen actualment, no només festivals i 
festes majors, sinó fi ns i tot algunes festes 
alternatives. 
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Homenatge 
íntim del Club 
Excursionista 
a Joan Cervera

Joan Cervera i 
Batariu, referent de 
l’excursionisme i 
l’escalada i soci històric 
del Club Excursionista 
de Gràcia (CEG), va rebre 
l’11 de novembre passat 
un càlid homenatge a 
casa seva. Obligada per 
la situació sanitària, 
una petita delegació 
encapçalada pel president 
del CEG, Francisco Lloret, 
va reconèixer Cervera pel 
seu activisme i divulgació 
de les activitats de 
muntanya. Creu de Sant 
Jordi el 2012, Cervera va 
presidir el Grup Especial 
d'Escalada (GEDE) del 
club de 1957 a 1961 i és 
president d’honor de 
l’associació cultural 
L’independent de Gràcia.

El Gràcia Futbol 
Sala busca la 
segona victòria 
a la lliga
El primer equip del Gràcia 
FS rebrà dissabte el Bosco 
Rocafort, un equip que 
s'ha situat a la part mitja 
de la classifi cació del grup 
2 de la Tercera Divisió 
estatal. El conjunt que 
entrena Albert Hurtado 
ha disposat de més temps 
per preparar el partit, 
després de descansar a la 
darrera jornada, i per això 
buscarà sumar la segona 
victòria a la lliga.

Cedida

La Plataforma 
Bàsquet Gràcia 
recull articles per 
al Rebost Solidari
La plataforma Bàsquet 
Gràcia s’ha unit a la 
iniciativa de recollida 
de productes del Rebost 
Solidari i obrirà aquest 
divendres cinc punts 
de captació d’articles 
d’higiene. Els espais de 
recollida són el col·legi 
Claret (tota la setmana), 
la Clínica del Remei (8 a 
20h), l'escola Vedruna, 
Lluïsos i la Salle (17 a 20h).

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina (Gr5A)
Jornada 5 
CE Manresa 1 - 2 CE Europa
Classifi cació
1. CE Europa ......................12 punts.
2. FC Terrassa ................... 10 punts.
Jornada 6 
CE Europa - UE Valls (22-11, 12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 5
CE Europa 2 - 2 Llevant Les Planes

Classifi cació
1. AD Son Sardina .............12 punts.
6. CE Europa ....................... 6 punts.
Jornada 6
Vic Riuprimer - Europa (22-11, 16h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
UE Claret, Lluïsos i Vedruna
Copa Catalunya femenina
SaFa Claror
Reinici de la competició: 17-01

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina (GrA)
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 (GrA)
Jornada 3
CE Mediterrani 18 - 7 CN Catalunya
Jornada 4
CN Catalunya 14 - 10 Leioa IT
Classifi cació
1. CN Sabadell ....................12 punts.
4. CN Catalunya ................. 3 punts.

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina
Grup 2

Classifi cació
1. Les Corts EFS .................12 punts.
8. Gràcia FS ......................... 3 punts.
Jornada 7
Gràcia FS - FS Bosco Rocafort (21-
11, 17h)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina
Grup C2 (CH Claret)
Reinici de la competició: 28-11

HANDBOL
2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (Handbol Claret)
Reinici de la competició: 5-12

David Vilajoana: "Som 
un equip que especula 
poc, molt optimista 
i que insisteix"
 

"Estem madurant com a conjunt i això es nota en el joc", 
assegura l'entrenador del primer equip masculí de l'Europa

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

Amb quatre victòries en 
quatre partits, el primer 
equip masculí de l'Euro-
pa es manté líder del seu 
subgrup de Tercera. En 

la tercera temporada dirigint el 
conjunt escapulat, David Vilajoana 
(Barcelona, 1969) destaca la men-
talitat en aquest inici de lliga.

Com valora el nivell dels rivals res-
pecte a la temporada passada?
En línia amb la Tercera, equips 
competitius i sempre és difícil 
gua nyar en aquesta categoria. Són 
equips que juguen a futbol i el ni-
vell no ha empitjorat. Continua 
sent el de sempre.

Quins seran els més complicats 
del que queda de primera volta?

base de l’Europa, ja es coneixien 
el club. Content perquè tots han 
d’aportar i ens aporten moltes co-
ses, per això els vam fi txar.

Com va marcar la plantilla el play-
off  de la temporada passada?
Més que marcar, estem madurant 
com a equip i ja comencem a creu-
re en les possibilitats i en les capa-
citats que té, i això evidentment es 
nota en el joc. Hi ha un tema de 
mentalitat que en el món de l’es-
port compta molt i estem arri-
bant a un nivell d’equip gran que 
sap el que juga, el que vol i que ha 
d’anar a pels tres punts. Les exi-
gències i les responsabilitats les 
transformem en resultats, és del 
que es tracta i per això s’han fet 
els equips que volen estar a dalt.

Les eleccions afectaran l'equip?
No, de cap manera.•

Nova convocatòria d'assemblea i 
proposta per ajornar eleccions. 
L'Europa ha convocat l'assemblea 
general de socis, posposada dos 
cops per les restriccions sanitàries, 
per dimecres 25 a la Sedeta, 
mentre el precandidat David Prats 
proposa celebrar-la de forma 
telemàtica, idea secundada pel 
precandidat William Maddock. El 
club ha constituït la mesa i la junta 
electorals, i Prats demana que els 
comicis es posposin al 17 de gener.

El Terrassa estarà a dalt. El Cas tel-
ldefels enguany ha fet un molt bon 
equip. Seran els rivals complicats, 
tot i que en general tots et poden 
complicar la vida.

Quina és la clau perquè l'equip se 
sobreposi a situacions adverses?
Som un equip que especula poc, 
molt optimista i que insisteix. 
Piquem pedra des del minut 1 fi ns 
al 90 i això és el que ens fa dife-
rents. Mentre l’equip ho doni tot 
i es buidi, amb intensitat i anant 
a buscar el partit... Aquesta és la 
clau, anar-lo a buscar des que co-
mença fi ns que s’acaba. 

Que s'acumulin els punts i els gols 
per a la segona fase, suposa una 
motivació extra?
Més que una motivació és una rea-
litat, per tant hem de saber jugar-
hi i com més punts se sumin en 

aquesta lliga exprés, molt millor. 
Ens hem d’adaptar a les circum-
stàncies de la competició i si pots 
treure avantatge de puntuar molt 
en la primera fase, doncs això és el 
que hem d’anar a buscar.

Perden força a casa sense públic?
L’escalf de la gent al Nou Sardenya 
sempre és un plus, però per respon-
sabilitat i per compromís amb l’afi -
ció que no pot gaudir dels partits, 
estem mentalitzats per almenys 
aconseguir que la família escapu-
lada estigui molt satisfeta de la fei-
na de l’equip des de la distància.

Com estan responent les incorpo-
racions d'aquesta temporada?
Molt positivament, són bons juga-
dors i bones persones, i el que in-
tentem sumar a l’Europa i al pri-
mer equip és gent compromesa. 
Alguns ja havien estat al futbol 

David Vilajoana, diumenge passat contra el Manresa. Foto: Àngel Garreta
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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.

Les comissions de seguiment dels consells de barri no tenen 
massa història: es limiten a pactar l'ordre del dia i fi xar la 
data de la convocatòria de cada sessió i para de comptar. Però 
a Vallcarca res és tranquil, i dimarts al fi nal de la sessió hi va 

haver una mitja enganxada entre els portaveus del govern i el president 
de la Federació de Barris de Gràcia pels habitatges dotacionals de la car-
retera de Sant Cugat. "Hi haurà mobilitzacions i potser cremarem algun 
contenidor", va dir Francesc Ruestes. El sarcasme va anar seguit de de-
mandes del govern perquè els veïns oposants fessin una marxa pacífi ca i 
la cosa es va embrancar amb retrets mutus. Unes piules. Cap incendi.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Em vaig sentir identifi cada amb les 
paraules de la mare d’en Tortell 
Poltrona citades en el seu pregó de la 

Mercè: “El món està a l’inrevés i la lògica 
i el sentit comú ni estan ni se’ls espera”. 
Després de nou mesos de pandèmia, en-
cara no han augmentat les plantilles de 
metges i infermeres, als hospitals i CAP’s. 
Tampoc la plantilla del professorat, ni la 
seguretat als centres, amb instituts amb 
aules amb trenta alumnes en un espai on 

no es pot mantenir la distància de segu-
retat. Els equips sanitaris i escolars es-
tan estressats. Les ofi cines de l’atur estan 
col.lapsades i moltes persones no cobren 
la prestació. Problemes per cobrar els 
Ertos... Preguntes: com és que no s’agafa 
més personal en una situació excepcional 
com aquesta? Per què els tràmits (en l’era 
d’internet) no són més senzills i ràpids? 
Estem en una pandèmia i es requereixen 
mesures excepcionals per tenir cura de 
les persones, que tenim la necessitat de 
menjar, dormir sota teulada; agafem ma-
lalties que no són el Covid... També hi ha 
persones que posen en perill la seva prò-
pia família i la seva conciutadania amb 
actituds irresponsables. Les institucions 
han de donar exemple fent allò que han 
de fer i la resta potser s’ho prendria més 
seriosament. Quan s’aplicarà la lògica i el 
sentit comú?•

Lògica i sentit comú

Cartes al director

Crisi sanitària i 
mercat laboral

Després de mesos convivint amb aques-
ta crisi, el que em queda més clar no és 
que ens en sortirem o en sortirem millors 
persones o una societat millor (sort que 
això es diu cada cop menys), sinó que la 
fragilitat del nostre sistema està més en 
evidència que mai. La precarietat del mer-
cat laboral és més que visible quan, ara 
que les escoles estan en funcionament i 
està més que demostrat que no són un 
problema de salut, les famílies tenen la 
necessitat de compatibilitzar la cura dels 
més petits amb la feina, en casos de con-
fi nament, que no signifi ca que la criatura 
estigui malalta. En el nostre cas, de mo-
ment han confi nat la nostra fi lla un cop 
per un cas de positiu a la classe, i per tant, 
la seva germana petita també ha hagut de 
quedar-se confi nada fi ns que el resultat 
de la PCR ha donat negatiu. Quan abans es 
posaven malalts i no podien anar a l’esco-
la també era tota una odissea quedar-se a 
casa amb ells si un dels dos no és funcio-
nari i té una situació laboral més segura. 
Amb tan poca cultura de la salut i tanta 
precarietat laboral, no era d’estranyar 
que qui més o qui menys li donés un anti-
tèrmic al nen i el portés a l’escola; millor 
això que perdre la feina. Està molt bé que 
el president de la Generalitat demanés en 
el seu dia al govern espanyol que pensés 
quins ajuts o recursos tindrien les famílies 
quan els seus fi lls haguessin de confi nar-
se. També estaria bé que es preocupes-
sin per portar a terme polítiques laborals 
i econòmiques més justes i equitatives. I 
no les que col·lapsen la web... O la loteria 
dels autònoms.
Alícia M. 

Editorial

La biblioteca Jaume Fuster 
és el nostre MNAC

No és un museu ni és un espai de contemplació perquè una biblioteca 
és un espai de saviesa i de fer colzes per véncer la ignorància, espai 
també de trobada de famílies que han trobat sota les ales d'aquest 

equipament una acollida que la dura plaça Lesseps no aconseguirà mai 
i espai també de refugi de persones sensesostre que s'hi acosten perquè 
allà s'hi desplega com un imant. La biblioteca Jaume Fuster, des d'aquell 
primer dia que va obrir ara fa 15 anys, ja es va revelar com un encert i pol 
d'atracció de veïns i visitants de tota la ciutat. La Jaume Fuster es va pa-
rir com a rótula d'articulació entre els barris del nord i el sud -allò que 
Ferran Mascarell quan era re-
gidor de Gràcia en deia cosir 
els dos àmbits del districte, 
sempre allunyats mentalment- 
i va acabar sent un nou centre 
de Barcelona.

En aquesta Barcelona que 
encara no sap què vol ser 
quan sigui gran, que encara 
reviu amb entorança els Jocs 
Olímpics (28 anys ja) i que troba insufi cient que es retoquin els barris, 
l'impacte de la Jaume Fuster és un dels millors exemples del petit o mit-
jà que pensa en gran. Allà hi hem vist des de Salman Rushdie a les expos 
de Guillamon, allà hi hem sentit des del fi scal contra els delictes d'odi 
fi ns a les entitats històriques de Gràcia que hi celebren la Diada.

Res d'això hauria estat possible sense l'equip que encapçala Carme 
Galve, que avui pateix com tothom perquè la crisi sanitària ha fet aturar 
la dinàmica àgil de l'equipament. "Teníem uns números de MNAC i ara 
se'm trenca el cor quan veig la nova realitat", explica aquesta setmana 
Galve a les pàgines de Cultura del setmanari. La comparació és odio-
sa: ja li agradaria al MNAC tenir el dinamisme i l'atracció de la Jaume 
Fuster, que tornarà tard o d'hora.

Les institucions han 
de donar exemple i 
la resta potser s'ho 
prendria seriosament

La comparació és odiosa: 
ja li agradaria al MNAC 
tenir el dinamisme 
de la Jaume Fuster

Opinió
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Opinió convidada

Amiant, la contaminació 
silenciosa

Ens agradaria convidar als veins i veines de Gràcia 
a obrir l’ordinador i fer servir l’eina Google Maps 
per mirar la Vila per satèl·lit. Veureu com molts 
dels terrats dels edifi cis son de color gris amb rat-
lles regulars. Aquests terrats son d’uralita feta amb 

amiant. 
El procés de desamiantació del mercat de l’Abaceria ha 

tornat a posar a l’agenda un tema polèmic; de quina ma-
nera procedim a eliminar totes les construccions d’uralita 
(terrats majoritàriament) que poc a poc es van degradant. 
La presència d’amiant és un greu risc per la nostra salut i 
malauradament és un problema que encara no tenim re-
solt. L’amiant a Gràcia és ben present. 

L’amiant a l'Estat Espanyol va ser declarat il·legal per 
al seu ús, producció i comercialització l’any 2002. La Unió 
Europea va aprovar en el 2013 un seguit de resolucions i el 
2015 una directiva que preveu per l'any 2028 l'eradicació de 
l'amiant en tots espais públics i l’obligació d’eliminar tot 
l’amiant l'any 2032.

Actualment la llei obliga a substituir els elements d'ura-
lita un cop aquests arribin a la fi  de la seva vida útil i tots 
els que pateixin algun tipus de desperfecte. L’Ajuntament i 
la Generalitat han d’assumir la responsabilitat de contro-
lar i fer complir el desamiantat i que es faci amb les mesu-
res estrictes de seguretat per evitar la dispersió de les se-
ves fi bres a l’ambient, fet que provocaria un greu risc per 
la salut de les persones de l’entorn. Això vol dir que cap 
desamiantat no es pot realitzar sense un pla de treball que 
eviti qualsevol risc de contaminació a l'entorn i garanteixi 
la seguretat de les persones.

Volem que aquest procés es posi ja en marxa a Gràcia i 
volem que els veïns i veïnes hi puguem participar com part 
activa. Volem que el Districte de Gràcia posi a l'abast de 
tota la ciutadania la informació i les eines que fan possible 
la nostra participació. Per fer-ho possible necessitem que 
posi al nostre abast i faci públic:
• L'inventari de totes les instal·lacions públiques i priva-

des que contenen amiant.
• Les eines de participació que permetin completar l'in-

ventari amb els espais que el veïnat vagi detectant que 
contenen amiant.

• Els canals d’informació i consulta perquè la ciutada-
nia coneguem els nostres drets i la manera adequada de 
procedir si ens sentim afectades.

• Informació pública de cada una de les llicències de les 
obres de desamiantació perquè durant tot els procés si-
gui possible el nostre seguiment i control de les norma-
tives de seguretat.

• Informació detallada i clara de les ajudes tècniques i 
econòmiques que la Comissió Europea, la Generalitat i 
l'Ajuntament posen a la nostra disposició per la retirada 
de l'amiant.
La nostra implicació és bàsica, sols amb un seguiment 

acurat de la ciutadania podrem garantir que aquests pro-
cessos es realitzin amb seguretat.

Per coordinar tot l’esforç de desamiantat necessitem la 
fi gura d’un tècnic especialitzat del districte que faci la in-
terlocució amb el veïnat i sigui referent quan hi hagi dub-
tes amb qualsevol actuació a la Vila. 

Si vols més informació o participar activament en 
aquest procés pots contactar amb nosaltres, o directament 
amb: 
Plataforma d'afectats per l'amiant del mercat de l’Abace-
ria: afectats.abaceria@gmail.com
Grup de treball de l’amiant de la Federació d'Associa-
cions de Veïns de Barcelona: info@noalamiant.org•

Associació Veïnal Vila de Gràcia [info@avgracia.cat]

La nostra implicació és bàsica, sols 
amb un seguiment acurat de la 
ciutadania podrem garantir que 
aquests processos es realitzin amb 
seguretat. Per coordinar tot l'esforç 
de desamiantat necessitem la fi gura 
d'un tècnic especialitzat del districte

Opinió
la 

setmana

Clara Darder

La Programació Neuro Lingüística 
(PNL), estudis universitaris als EUA 
i aquí un màster privat de 3 anys 

ha demostrat, conjuntament amb la 
Universitat de Psicologia de Palo Alto a 
Califòrnia, que la nostra ment s’educa i 
canvia majoritàriament a través del que 
es diu i escolta en el seu dia a dia. La ca-
pacitat auditiva de les persones educa i 
transforma en més alt grau el cervell que 
qualsevol altre sentit. Canviar l’incons-
cient és possible, a través de tot el que 
ens diem i fem a través del conscient. Per 
tant canviar la nostra percepció de com 
som i com aconseguirem allò que desit-
gem, seria bo explicar-nos-ho oralment, 
o sigui en veu alta, perquè el nostre cer-

vell senti missatges propis en positiu. 
Entenem que hem de parlar-nos bé per 
estar més satisfets i augmentar la nostra 
autoestima. Rodejar-nos de persones que 
regalin les orelles i ens impulsin les nos-
tres idees, que creguin en nosaltres per 
poder integrar-ho al conscient i després a 
l’inconscient. Així la nostra vida millora-
rà, ja que ens estimarem més i millor, po-
drem creure en nosaltres per emprendre 
qualsevol projecte i alhora ser més efec-
tius a la nostra vida. “La vida no és com 
és”, sinó que “la vida és com me l’explico”, 
us ho ben asseguro. Per on començar? 
Per deixar de queixar-nos, per deixar de 
parlar-nos en negatiu de tot allò que fem. 
Buscar sempre la mateixa oració en posi-
tiu. Proveu-ho, el canvi es abismal. 

Si aconseguiu aquest primer pas, co-
mençareu una transformació important. 
Emprendreu el camí per distingir i detec-
tar els fets bons de la vida, de les perso-
nes, de vosaltres mateixos, i començareu 
a creure en vosaltres. Qui millor que vo-
saltres mateixos per mimar-vos i valorar-
vos impulsant la vostra vida en aquesta 
escena que és la vida?•

Parla't bé

"La vida no és com 
és", sinó que "la vida 
és com me l'explico", 
us ho ben asseguro

Àlex Gutiérrez Pascual
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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)

Del 26 de novembre al 3 de gener
La galeria Miluna reuneix a la mostra 
Contactus un total de 14 artistes interna-
cionals de diferents disciplines artístiques 
i tècniques d'art contemporani: Lydia 
Aldrey, Juliana Bach, Katerina Bohac, 
Josbel Chacón, Eva Kaluzova, Martina 
Konvickova, Gustavo Millán, Miroslavo, 
María Montiel, Conchita Pineda, Carlos 
Rojas, Giorgia Roversi, Margarita Videvic 
i Julián Villafane. Les visites es faran per 
grups reduïts amb cita prèvia. També es 
podrà veure a la web de la galeria (www.
milunalife.com).
Miluna Life & Art (Providència, 10)

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 31 de desembre
L'Associació de Veïns La Salut-Park Güell-
Sanllehy presenta una mostra fotogràfi ca 
que dona a conèixer alguns dels elements 
arquitectònics i paisatgístics del barri de 
La Salut. L’exposició consta de dues parts: 
una que recull els elements arquitectò-
nics i espais verds que ja estan catalogats 
i l’altra que mostra alguns dels elements 
que l’entitat ha demanat que es preser-
vin i s’incloguin en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Historicoartístic 
dels barris tradicionals de la Vila de 
Gràcia que inclou també part de la Salut.
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)

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 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)

Teatre: No tots els ocells viuen als arbres. 
Clàssics per a criatures. A partir d'Un ene-
mic del poble de Henrik Ibsen, dramatur-
gia, il·lustració i direcció Aleix Aguilà
Sala online del Teatre Lliure (teatrelliu-
re.com)

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

Dimarts 24 de novembre
Jam de contes.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 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

Concert: Songs & Cançoes (música brasi-
lera i jazz).

La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20 h

Divendres 27 de novembre
Poesia secreta: Lali Barenys i Carles 
Beltran.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Dissabte 28 de novembre
Compostatge comunitari. Per descobrir 
com reciclar les restes orgàniques de casa 
per generar compost. L’activitat s’adequa-
rà a la normativa sanitària i es seguiran les 
mesures de seguretat recomanades. A càr-
rec de Joan Solé (Societat Catalana d’Edu-
cació 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

Dimarts 24 de novembre
Festival In-Edit: A Life in Waves, dirigit 
per Brett Whitcomb. 2017. EUA. Cal ins-
cripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h 

Dijous 26 de novembre
Programa Renova la teva roba: taller so-
bre tinció de roba utilitzant colorants ve-
getals + projecció Els colors de la natura. 
Inscripció al web millorquenou.cat 

Concert: Jazz per llegir, amb Gili i Oriol 
Romaní. Cal reserve prèvia. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Fins 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

Amb el suport de

'70 anys en moviment'
Casa SEAT acull la mostra 70 anys en moviment, que reunirà per primer cop davant 
del públic models històrics com ara el 600 o el Panda Papamòbil. Els automòbils 
exposats aniran canviant cada setmana i en total es podran veure 17 vehicles que 
conformen part de la memòria col·lectiva. A través del perfi l d'Instagram de Casa 
SEAT els usuaris podran escollir quins models volen que s'exhibeixin les darreres 
setmanes de la mostra d'entre una preselecció i recuperar així vehicles especials 
com el 600 Formichetta, el 1400B Rally de 1957 o el Marbella Playa de 1992.

Del 26 de novembre al 9 de gener a Casa SEAT (pg. de Gràcia, 109), de 9 a 21 h

Recomanem

Cedida: Teatre Lliure
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El Centre 
reprèn les jam 
sessions amb 
'Jazz per llegir'

El Centre reprendrà 
l'activitat musical el 
proper dijous 26 novembre 
amb la proposta Jazz per 
llegir, a càrrec del germans 
Gili i Oriol Romaní, dos 
músics que participen 
habitualment a les jams 
de l'entitat. La sessió, 
programada de les 20 a 
les 21.15, oferirà una visita 
musical i comentada a la 
gran biblioteca del Jazz 
per explorar diferents 
títols i autors. A més de 
les mesures sanitàries 
obligatòries, l'aforament 
s'ha reduït al 50%. Cal 
reserva prèvia.

La casa dels 
contes reactiva 
els espectacles 
i els concerts
La casa dels contes, que 
va cancelar l'agenda 
cultural per les noves 
restriccions a finals 
d'octubre, reprendrà 
l'activitat a partir de 
dimarts 24 de novembre 
amb una jam de contes. 
Per dijous té previst 
el concert Brsil&Jazz, 
'Poesia secreta' 
divendres, i espectacle 
musical dissabte. 
Tancarà la setmana 
amb més contacontes. 
L'aforament és limitat i 
cal reserva prèvia. 

La biblioteca Jaume 
Fuster celebra el 15è 
aniversari superant les 
700.000 visites l'any
 

"Vam tancar el 2019 amb uns números propis del MNAC 
però la pandèmia ens han obligat a canviar totes les 
dinàmiques", diu Carme Galve, directora de l'equipament 

Silvia Manzanera

La Biblioteca Jaume Fuster, 
obra de l'arquitecte Josep 
Llinàs, va obrir les portes el 
13 de novembre de 2005 a la 
plaça Lesseps. Com d'altres 

espais culturals, es va posicionar 
aviat com una biblioteca de ciutat, 
amb una projecció i nivell d'activi-
tat que superaven els límits del dis-
tricte. "És que és molt canyera", diu 
Carme Galve, directora de l'equipa-
ment, que reconeix que "aquesta vi-
sió de ciutat ha estat sobrevingu-
da per la feina del dia a dia, gràcies 
també a un edifici icònic que ha 
funcionat bé". 

El quinzè aniversari, però, no 
ha tingut una celebració més enllà 
de l'anunci a les xarxes socials, en 
un any on la crisi sanitària ha mo-
difi cat el funcionament de l'equi-
pament: el 2019 es va tancar amb 
745.478 visites, 2161 persones per 
dia de servei, un 6,8% més respec-
te l'any anterior (699.757 visites). 
"Teníem uns números de MNAC 
i ara se'm trenca el cor quan veig 
la nova realitat", explica Galve. 
Tancada durant mesos i després 
amb una forta restricció dels afo-
raments, la biblioteca va haver 
de canviar totes les dinàmiques. 
"Estàvem acostumats a una capa-
citat i una activitat molt altes i ens 
vam haver de readaptar, però estic 

Homenatge als llibres amb el pastís dels 15 anys de la Jaume Fuster. Foto: Cedida

El Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris, 
ara a Gràcia. El Col·legi Ofi cial de 
Bibliotecaris Documentalistes de 
Catalunya ha traslladat la seu que 
tenia al barri de la Ribera a Gràcia, 
als baixos del Col·legi d'Economistes 
(Via Augusta, 56). "La biblioteca Vila 
de Gràcia, la Jaume Fuster i ara el 
Col·legi; ja hi som tots al rovell de 
l'ou", apunta Carme Galve, directora 
de l'equipament de Lesseps.

molt contenta com totes les perso-
nes, des dels bibliotecaris que han 
fet de contacontes a les iaies del 
Club de lectura, s'han adaptat als 
canvis". Així, el balanç que fa de la 
trajectòria del projecte és positiu. 
"Ara estem a l'adolescència", apun-
ta Galve, "i som crítics".

Des del 30 d'octubre, les acti-
vitats culturals presencials estan 
anul·lades així com l'accés a les sa-
les i ordinadors. Els horaris es man-
tenen però només es poden retor-
nar els documents a les bústies i 
recollir-ne prèviament els reser-
vats. "Ara hem estrenat un nou ser-
vei de prescripció lectora en línia 
per mantenir el contacte amb els 
bibliotecaris", afegeix la directora.

I mentre les restriccions seguei-
xin, la biblioteca oferirà les acti-
vitats virtuals, tot esperant que 
l'espai intermig que va situar Ray 
Oldenburg entre el domèstic i el pú-
blic, l'espai comunitari que repre-
senten les biblioteques, torni a fun-
cionar a ple rendiment.•

L'equip ha 
estrenat un 
nou servei de 
prescripció 
lectora en línia

S.M.

Amb l'objectiu de connectar 
les persones amb l'art con-
temporani, la galeria Miluna 

Life & Art ha organitzat l'exposi-
ció Contactus, que reuneix un to-
tal de 14 artistes internacionals i 
que es podrà visitar tant a l'espai 

'Contactus', nova exposició
internacional a Miluna
La galeria gracienca reuneix les propostes de catorze artistes en 
un mostra col·lectiva física i virtual que es pot veure fi ns al gener

tòria de la qual es va fer conjunta-
ment amb la galeria "aliada" Latin 
Art Gallery de la República Txeca, 
que reuneix artistes europeus i lla-
tinoamericans. •

Gustavo Millán, Miroslavo, María 
Montiel, Conchita Pineda, Carlos 
Rojas, Giorgia Roversi, Margarita 
Videvic i Julián Villafane, son els 
artistes de la mostra, la convoca-

de Providència 10 com de forma 
virtual a la web de Miluna (www.
milunalife.com) del 26 de novem-
bre al 3 de gener de 2021. Les visi-
tes presencials es faran per grups 
reduits i amb cita prèvia.

'Contactus' és una mostra de te-
màtica lliure, amb diferents disci-
plines artístiques i tècniques d'art 
contemporani, on predomini el co-

lor des del prisma d'artistes proce-
dents del Tròpic o d'Europa de l'Est. 
Presenta més d'una quarantena 
d'obres, principalment en petit for-
mat, que es poden apreciar com a 
peces úniques o en composició ode 
vàries, segons la propsta de cada 
artista. Lydia Aldrey, Juliana Bach, 
Katerina Bohac, Josbel Chacón, 
Eva Kaluzova, Martina Konvickova, 

Corina Vilena, responsable de la galeria Miluna. Foto: SM
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