
L'Institut Vallcarca 
engegarà les obres 
al juny preveient 
un inici lectiu per 
al curs 2023-2024
El Consell Escolar anuncia el nou 
calendari i les escoles públiques 
llancen un vídeo reivindicatiu P4

La Fundació Festa 
Major proposa 
allargar fi ns al 
2027 l'acord amb 
Sanmiguel  
La crisi sanitària obliga a 
suspendre el Cant de la Sibil·la i 
reubicar les carteres reials P6

Les eleccions a 
l'Europa confronten 
gestió econòmica 
i renovació
Contrast de programes. Víctor 
Martínez defensa uns comptes 
sanejats, David Prats promet 
canvis i William Maddock 
diu que tindrà els avals P8

L'Ajuntament declara obsoleta 
la recollida pneumàtica mòbil 
i tornen a Gran els contenidors
L'adéu a l'innovador sistema estrenat el 1998 es precipita perquè no es pot 
reparar ni connectar als conductes similars de les bústies de l'entorn de Lesseps

Punt de recollida pneumàtica mòbil, a Rambla de Prat. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

El maig de 1998 l'estrena de la recollida pneumà-
tica al carrer Gran de Gràcia va acaparar els ti-
tulars per l'extensió al cor de la ciutat d'un siste-
ma innovador que només s'havia experimentat a 
la Vila Olímpica dins dels edifi cis sis anys abans. 

Publicitat institucionalment com a exemple de moderni-
tat, el sistema mòbil inicial es va ubicar a la Rambla de 
Prat i a la Travessera de Gràcia. "No es veuran deixalles al 
carrer i, a més a més, evitarà sorolls i males olors", aplau-
dia fi ns i tot la revista Carrer de la Federació d'Associaci-
ons de Veïns de Barcelona (FAVB). 

Però un avís seriós es va produir en el sistema de recolli-
da mòbil a Gràcia deu anys després, el març de 2008, quan 
una ferum intensa es va apoderar del carrer Gran durant 
unes quantes setmanes a causa de dos problemes estruc-
turals: l’estretor de les boques i la poca capacitat de succió 
de l’únic camió que feia la recollida pneumàtica. Es va fer 

de tot: canvi de dipòsits, reparació d’esquerdes internes, 
desplegament de dos tècnics oloradors, abocament gaire-
bé indiscriminat d’elements desodoritzants...

Ara l'Ajuntament ha dit prou, uns quants anys i pro-
blemes acumulats després en el sistema mòbil. "La xarxa 
mòbil està tan malmesa que no es pot ni reparar", apun-
ten fonts municipals sobre la recollida pneumàtica mòbil, 
que s'estén pel carrer Gran per sota de la Rambla de Prat.

Tampoc no hi ha diners per canviar la xarxa de recolli-
da mòbil i connectar-la a la infrautilitzada central de resi-
dus de la plaça Lesseps que es va estrenar el 2009 amb un 
sistema de transport subterrani per tubs a l'entorn de la 
plaça. Aquesta central de residus dóna servei a 201 bústi-
es i té capacitat per a més de 400. 

El resultat és el retorn dels contenidors al principal eix 
cívic de la Vila 22 anys després d'aquell aplaudit sistema 
innovador i modern. De fet, els contenidors s'han fet ha-
bituals ja en els últims mesos, però ara seran defi nitius, i 
les bústies de la recollida mòbil es desmuntaran entre la 
segona setmana de gener i fi ns al mes de març. Pàgina 3
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Albert Balanzà

Amb un inici de ple més 
sentit que en altres oca-
sions pel comiat dels 
tres consellers cessats 
del grup de JxCat (Sílvia 

Mayor, Sílvia Manzano i Xavier 
Farrés) i l'estrena dels seus subs-
tituts (Carme Lleó, Berta Carnicer 
i Jordi Folch), el ple s'ha centrat 
aquest dimecres a tirar endavant el 
Pla d'Actuació del Districte, el full 
de ruta del mandat, que aquest cop 
i a diferència del passat mandat sí 
que sembla que avançarà amb una 
majoria política, i al qual s'hi han 
sumat gairebé 200 aportacions ciu-
tadanes. Tots els grups de l'oposició 
s'hi han abstingut.

En els treballs de debat desple-
gats a partir del nou document que 
BComú i PSC han negociat amb els 
grups aquest novembre hi ha in-
corporacions signifi catives com la 
sol·licitud de cessió de la caserna 
de la guàrdia civil de Travessera de 
Gràcia perquè esdevingui un equi-
pament municipal. L'afegit res-
pon al prec d'Esquerra aprovat per 
BComú i PSC en el ple del juliol pas-
sat i que encara no s'havia incorpo-
rat en els esborranys del PAD.

La resta d'esmenes afegides, so-
bretot vinculades a la negociació de 
l'equip de govern amb ERC, també 
preveuen nous projectes com la 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, en un moment del ple. Foto: À.G.P

El Pla d'Actuació 
del Districte avança 
amb l'abstenció de 
tota l'oposició
El document suma la petició de cessió de la caserna, la creació 
de rutes de memòria o la cerca d'un espai d'imatgeria festiva

creació de rutes de memòria his-
tòrica que s'afegirà a la proposta 
de creació de senyalística històrica 
que ja es plantejava o com l'estudi 
de creació d'un nou espai d'imat-
geria festiva.

Els grups de l'oposició han jus-
tificat l'abstenció en l'acceptació 
d'esmenes i en la presència final 
de projectes, que es manifesta en 
una desena de punts recolzats per 
l'anomenat Pacte x Barcelona, com 
són la desconcentració del turisme, 
el pla de rehabilitació d'habitatge o 
l'ampliació de la zona 30 km/h i la 
infraestructura pedalable.

En el capítol de reaccions, ERC 
va agrair la "mà estesa" del govern 
per negociar i introduir la caser-
na de la Guàrdia Civil. Ciutadans 
va posar l'accent en la recuperació 
de la Font del Carbó. BCNxCanvi va 
remarcar les mesures de suport a 
l'economia local. Tambe aquest úl-
tim grup, després de transaccionar 
una proposició amb ERC, va arren-
car el compromís del govern d'ini-
ciar el debat sobre la Rambla verda 
de Vallcarca aquest desembre.

D'altra banda, el ple va oficia-
litzar el canvi del nom del carrer 
Ramiro de Maeztu per Anna Maria 
Matute, amb l'única oposició de 
C's. BComú i ERC van subratllar el 
fet de guanyar un nom de dona i 
tant ERC com Junts x cat van re-
marcar alhora la retirada del nom 
d'un "feixista".•

Breus

Badia: "El Casal 
Tres Lliris encara 
pot regularitzar 
l'ús amb llicència"

A preguntes dels grups 
municipals de BCNxCanvi 
i Ciutadans en el marc de 
l'informe del regidor, Eloi 
Badia no s'ha mogut de 
l'ordre de cessament que el 
Districte ha imposat sobre 
el Casal Tres Lliris, ubicat 
a l'excomissaria de Nil 
Fabra, per no completar 
un procediment de 
llicència que l'assemblea 
rebutja perquè mai no se 
li havia exigit. "No podien 
seguir sense llicència, més 
quan aquestes denúncies 
estaven agafant cos a 
fi scalia; encara estan a 
temps de regularitzar l'ús", 
ha conclòs el regidor. 

El consell de barri 
de Vallcarca no 
té quòrum per 
renovar càrrecs
El consell de barri de 
Vallcarca no s'ha posat 
d'acord per renovar els 
membres de la comissió 
de seguiment que ja 
es va aturar al març 
quan es va suspendre 
la convocatòria. Els dos 
aspirants presentats, 
Manuel Toribio, de l'AV 
Gràcia Nord-Vallcarca, i 
Ricard Pérez Aira no han 
sotit elegits el primer pels 
vots en contra i el segon 
per incompareixença.

Núria Pi fa el pas a l'Europa. 
La consellera d'Esquerra, tal 
com va apuntar L'Independent a 
l'octubre, fi txa per la candidatura 
del president de l'Europa i aspirant 
a la reelecció en les eleccions 
del X de desembre. No ha estat 
aquest, però, l'últim ple de Pi, 
que ha decidit mantenir el càrrec 
polític, passi el que passi en els 
comicis del club de futbol.

A. B.

La Nova Usurpada de la plaça del 
Nord, la casa okupada i centre 
cultural però també punt de 

trobada de col·lectius de suport a 
nouvinguts, ha estat desallotjada 
aquest dijous al matí per un fort 
desplegament de Mossos d'Esqua-
dra, que només han deixat passar 
un parell de dies de la nova data 
oberta en què el jutge autoritzava 
de nou el desallotjament de l'es-

pai. L'acció policial i judicial, que 
s'havia suspès en els últims mesos 
en repetides ocasions i que sem-
pre s'havia contestat per part de 
l'assemblea de l'espai amb esmor-
zars reivindicatius, s'ha consumat 
en una operació on no hi ha hagut 
detinguts. "Ens han desallotjat", 
han apuntat des de l'assemblea a 
les xarxes socials.

La Nova Usurpada, inicial-
ment La Usurpada, es va obrir 
l'any 2015 com a espai d'exposi-
cions però aviat va implicar-se en 

accions socials i de barri com la 
resposta plural de les entitats de 
Gràcia al polèmic desallotjament 
del Banc Expropiat. També en els 
últims anys va ser estendard de 
la Red de Cuidados Antirracistas.

D'altra banda, l'altra casa oku-
pada ara mateix més dinàmica 
de Gràcia, Ca L'Espina, al carrer 
Astúries, també ha rebut en els úl-
tims dies la data oberta de desa-
llotjament a partir de dilluns que 
ve pel que fa a la part de l'immo-
ble que correspon al segon pis. 

Desallotjada la Nova Usurpada de la plaça 
del Nord després de cinc anys d'activitat 
Ca l'Espina anuncia la data oberta de desallotjament del seu 
segon pis a partir de dilluns tement una expulsió de tot l'edifi ci

"Temem que la policia cometi una 
il·legalitat i intenti desallotjar tot 
l'edifici", han explicat fonts de 
l'assemblea de la casa. Alguns ve-
ïns s'han queixat de sorolls a mit-
janit, pressumptament vinculats 
als preparatius dels residents per 
resisitir l'acció policial. 

Ca l'Espina ja va patir un desa-
llotjament parcial el passat juliol 
per ordre del jutjat d'instrucció nú-
mero 25 de Barcelona pel que fa als 
baixos i al pati. L'immoble està oku-
pat des del passat 4 de gener i s'ha 
convertit en un nou símbol dels 
moviments socials de Gràcia.•

Agents dels Mossos d'Esquadra impedint el pas a la plaça del Nord dijous . Foto: A.G.P.
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Breus

Fracassa un nou 
contacte entre 
el Districte i els 
veïns de Penitents

L'enfrontament de l'AV 
Vallcarca-Penitents i el 
Districte pel projecte de 
construcció d'habitatge 
dotacional a la carretera 
de Sant Cugat ha cremat 
un nou episodi amb una 
nova reunió celebrada 
divendres passat que es 
plantejava per "acostar 
posicions" i que es va 
saldar amb "el Districte 
inamobible", tal com ha 
apuntat el president de 
la Federació de Barris de 
Gràcia, Francesc Ruestes. 
Els veïns han traslladat 
aquesta setmana les 
mobilitzacions que fan a 
la plaça Comín a la plaça 
de la Vila (foto).

Reobert el tram 
del carrer Mare de 
Déu de la Salut que 
dificultava el trànsit
Puntualment a la previsió 
d'acabar la part més 
complexa d'ampliació de 
la vorera tocant al Tennis 
La Salut, a Riera de Can 
Toda amb Mare de Déu 
de la Salut, les obres de 
reforma continuen ara 
amb el trànsit reobert i ja 
sense el col·lapse de trànsit 
que sobretot als matins 
ha canviat la fesomia 
ambiental del barri i 
que han motivat moltes 
queixes veïnals.

Societat
L'Ajuntament declara 
obsoleta la recollida 
pneumàtica mòbil i 
torna als contenidors
Les bústies connectades a la infrautilitzada central de residus 
de Lesseps, de Rambla de Prat cap amunt, seguiran funcionant

Albert Balanzà

B recht deia que la crisi arri-
ba quan el vell no acaba de 
morir i el nou no acaba de 
néixer. Entrampat entre el 
futur projecte de recollida 

porta a porta, que a Gràcia hauria 
de començar pel barri del Coll, i el 
mal funcionament de la recollida 
pneumàtica mòbil, l'Ajuntament 
ha anunciat aquesta setmana que 
diu adéu a aquest sistema estrenat 
i llançat el 1998 com una revolució 
moderna i innovadora. 

Hi ha encara més condicionants 
en la decisió: el sistema, que el 2008 
va patir una forta prova de càrre-
ga amb episodis greus de fèrums al 
carrer Gran, no és ni reparable ni 
connectable a la central de residus 
que el 2009 es va estrenar a la pla-
ça Lesseps. El resultat més evident 
d'aquesta passa enrera en la recolli-
da d'escombraries és el retorn físic 
dels contenidors d'orgànica al car-
rer Gran. Les bústies es retiraran 
entre gener i març.

La problemàtica se centra en 
el sistema de recollida mòbil que 
han fet en els últims 22 anys, des 
del maig de 1998, els camions es-
pecífi cs que xuclaven els dispo-
sitius ubicats al carrer Gran per 
sota de la Rambla de Prat. Al 
llarg d'aquests anys, els proble-
mes s'han succeït per l'estretor 
de les boques, la poca capacitat 
de succió dels camions o fi ns i tot 

vei des de 2009 als eixos de l'avin-
guda de Vallcarca, Travessera de 
Dalt i la part alta del carrer Gran 

fi ns a Fontana. En aquest entorn, 
el sistema no és mòbil sinó està-
tic i les escombraries es recullen 
per un sistema xuclador subterra-
ni que transporta la brossa a una 
velocitat entre 60 i 80 km/h. 

Fonts municipals admeten que 
aquest sistema estàtic a hores 
d'ara també funciona de manera 
infrautilitzada, al 50%, però que 
s'espera el desplegament al bar-
ri de Vallcarca de l'anomenada 
anella de serveis per optimitzar 
la central de Lesseps.•

El sistema mòbil 
estrenat el 1998 
no es pot reparar 
ni connectar a la 
xarxa de Lesseps

Contenidors ubicats al carrer Gran ja en substitució de la recollida pneumàtica mòbil. Foto: A.G.P.

pel mal ús ciutadà. En la memò-
ria, en la crisi de ferum de 2008, 
hi ha la imatge d'un televisor de 
14 polsades entaforat en una de 
les bústies de recollida.

En un moment que s'espe-
ra l'entrada en vigor de la nova 
contracta de neteja el 2021, però, 
l'Ajuntament ha d'admetre també 
que no hi ha diners a les arques 
municipals per canviar el siste-
ma de recollida mòbil cap a l'al-
tre sistema proper de l'entorn de 
la plaça Lesseps, que ha donat ser-

a tothom", explica Raquel Albertos. 
Els comerciants de la Unió de 
Botiguers de Travessera Casc Antic 
van sol·licitar al setembre de 2019 la 
instal·lació de mesuradors per cap-
tar els nivells d’emissió de gasos i 
els de soroll que provoquen els més 
de 10.000 vehicles que passen cada 

Comerciants i 
veïns s'alien per 
fer Travessera 
peatonal 
La Unió de Botiguers recorre ara a la 
recollida de signatures després de la 
negativa de l'Ajuntament d'instal·lar 
mesuradors d'emissions de gasos

Silvia Manzanera

Els comerciants de Travessera 
de Gràcia han passat a una 
nova fase de la lluita que man-

tenen amb les administracions des 
de 2009 per aconseguir pacificar 
el tram que va des del carrer Gran 
fi ns a Torrent de l’Olla, i han im-
pulsat una campanya de recollida 
de signatures, que ha trobat un ali-
at en el veïnat: aprofi tant la plata-
forma Decidim Barcelona, Raquel 
Albertos i Israel Fernández -veïns 
del carrer- van crear la proposta 
per peatonalitzar Travessera i insis-
tir en el debat sobre mobilitat a la 
Vila. "Se suposa que al govern local 
hi ha sensibilitat per recuperar els 
carrers per a les persones, de fer un 
model de ciutat saludable, així que 
el que demanem és benefi ciós per 

dia per aquest tram de carrer. Ara, 
després de la negativa del Districte 
i de l’Ajuntament de portar a terme 
aquest registre al·legant que ja exis-
teix una estació a Gal·la Placídia per 
mesurar la contaminació atmosfè-
rica, els comerciants han decidit fer 
aquest nou pas.•

Es demana eliminar el trànsit entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla. Foto: À.G.P.
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A.B.

Deu mesos després d'anun-
ciar el tancament de Màgia 
Roja del carrer Alzina i onze 

anys de projecte cultural, Ramon 
Marcet ha unit (més) forces amb 
Carles Tutzó, president de l'as-
sociació Espai i Lleure, fi ns ara a 
Milà i Fontanals, per assumir la 

gestió de l'espai de bar i espai gas-
tronòmic de Lluïsos de Gràcia a la 
plaça del Nord. Aquest dissabte 5 
és el primer dia i l'espai s'ha reba-
tejat com El Far del Nord.

A diferència de Perdem el 
Nord, l'anterior projecte fi na-
litzat al setembre, impulsat per 
Àngel Moya i Joan Duran (La 
Pubilla, La Martina) i que va te-
nir èxit amb una proposta de ta-

pes, El Far del Nord se centrarà 
en cuina tradicional de proximi-
tat com la costella, el cap i pota 
vegà, les albergínies gratinades, 
els cigrons amb barqueta o el 
trinxat de la Cerdanya. "Serà una 
carta per embrutar-se els dits", 
han apuntat en un comunicat. 
En conversa amb L'Independent, 
Tutzó ha justifi cat la iniciativa a 
"un conjunt de casualitats".

Marcet i Tutzó no només s'en-
tendran a partir d'ara als fogons 
sinó que ja fa temps que ho fan 
també a les melodies i lletres in-

die del seu grup musical, FAR, 
amb qui van guanyar l'Altaveu 
Frontera de 2018. Tot quadra en 
el nom del nou bar de Lluïsos.•

Breus

L'escola Sant Josep 
deixa de ser seu del 
Corpus Teatre, que 
passa al Centre
El Casal Corpus Grup de 
Teatre ha anunciat que el 
Centre Moral serà la nova 
seu de l'entitat i escenari 
de representació principal 
de les seves obres. En els 
últims anys l'escola Sant 
Josep era la seu però ara 
s'utilitza d'espai acadèmic. 

Societat
L'Institut Vallcarca engegarà les 
obres al juny preveient un inici 
lectiu per al curs 2023-2024
El Consell Escolar anuncia el nou calendari però la Coordinadora d'AMPA 
de Gràcia no afl uixa en la pressió i llança un nou vídeo reivindicatiu

A. B.

El Consell Escolar de di-
jous passat va servir per 
tranquil·litzar els ànims 
i la incipient guerra de 
nervis que s'havia instal-

lat en les últimes setmanes a la 
Coordinadora d'AMPA de Gràcia 
per la pressió sense efecte que ha 
desplegat l'anomenada Federació 
de Barris de Gràcia contra la pèr-
dua de verd a canvi d'habitatge 
dotacional i del llargament reivin-
dicat institut Vallcarca a la carre-
tera de Sant Cugat i als jardins 
Comas i Llaberia, respectivament.

El Consorci d'Educació va acla-
rir en la sessió que el projecte no 
s'ha aturat després que el juliol 
passat s'aprovés com a idea gua-
nyadora el projecte dels bufets 
Sumo i Comas-Pont, dues empre-
ses amb seu a Barcelona i Vic, que 
salva els arbres dels actuals jar-
dins i allunya el bloc dels veïns. i 
després que encara abans -l'abril 
de 2019- la Generalitat aprovés 
l’execució de les obres de cons-
trucció de l’Institut Vallcarca amb 
un valor de 5.700.000 milions.

Segons el Consorci, el calen-
dari es reprendrà aquest gener 
amb l’encàrrec de les actuacions 
de l'equipament educatiu a l’em-
presa pública Infraestructures 
de la Generalitat i l'inici d'obres 
està previst per al juny de 2021. 
L'institut, partint de les caracte-
rístiques de centre gran amb tres 
línies d'ESO i dues de Batxillerat i 
una capacitat per a uns 500 alum-
nes, té una previsió d'aixecament 
de 18-20 mesos, cosa que situa la 
fi nalització al desembre de 2022 o 
principis de 2023. La previsió de 
l'inici de les activitats lectives, no 
només tenint en compte la fi nalit-

zació de les obres sinó l'equipa-
ment de les aules, se situa ara en 
el curs 2023-2024.

La Coordinadora d'AMPA de 
Gràcia, en aquest sentit, no té 
previst quedar-se de braços ple-
gats en la pressió social perquè 
avanci la construcció i aquest di-
jous s'han fet presents al consell 
de barri de Vallcarca amb el vídeo 
Les escoles de Vallcarca volen l'Ins-
titut com a arma en el qual els fa-
miliars i infants dels cinc centres 
públics d'infantil i primària de 
Vallcarca reivindiquen la neces-
sitat del centre de secundària. En 
el document se subratlla la conti-
nuïtat educativa, la importància 
de no marxar del barri i també al-
guna referència als veïns que s'hi 
oposen. •

Imatge virtual de l'institut Vallcarca, segons el projecte guanyador de Sumo i Comas-Pont. Foto: Cedida

Vallcarca aprofi ta el pessebre 
de fi gures led de Barcelona de 
2017. Els jardins dels Arabescos i 
del Consolat, l'avinguda República 
Argentina o la parròquia de 
Sant Jordi són els escenaris on a 
partir d'aquesta setmana s'han 
ubicat les imatges que ara fa tres 
anys l'arquitecte Jordi Darder va 
instal·lar a la plaça Sant Jaume. 
La proposta minimalista va 
guanyar aquell any el concurs de 
pessebres convocat per l’ICUB.

L'escola Rius i 
Taulet estrena una 
miniprotecció 
amb baranes fi xes

A l'espera de l'execució de 
reforçament de la mitgera 
d'accés mar-muntanya a 
tocar del túnel de Lesseps, 
l'escola Rius i Taulet ha 
vist reforçat l'entorn 
lateral del centre per la 
banda de Mare de Déu 
del Coll amb baranes 
fi xes. Fins ara la protecció 
es limitava a tanques 
municipals provisionals.

Foto: À.G.P.

El Desconnecta de 
bandes musicals 
tindrà guanyador 
el 19 de desembre
Alérgicas al polen, Pink 
Lemon, Remei de Ca la 
Fresca i Ariox es jugaran 
fi nalment el 19 de 
desembre a les 12h els dos 
premis del Desconnecta 
2020 al pati de Lluïsos.

El repor

Ramon Marcet i Carles Tutzó, feinejant ja a peu de barra. Foto: A.G. P.

Màgia Roja + Espai i Lleure = bar de Lluïsos
El Far del Nord és el nou projecte de cuina tradicional de 

proximitat que gestionarà la part gastronòmica de l'entitat
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6 Societat
Festa Major proposa allargar fi ns 
al 2027 l'acord amb Sanmiguel 
La crisi sanitària obliga a suspendre per les festes de Nadal el Cant de la Sibil·la i 
reubicar la cercavila de les carteres reials en un acte estàtic a l'Oratori de Sant Felip Neri 

Premis de Festa Major amb l'anunci de Sanmiguel. Foto: Albert Balanzà

A.Balanzà / S. Manzanera 

La Fundació Festa Major es 
vol garantir el futur econò-
mic i la viabilitat de la ce-
lebració més important de 
Gràcia, ara que les adminis-

tracions han de concentrar esfor-
ços en la crisi sanitària i en la des-
pesa social i, malgrat que almenys 
l'Ajuntament ha confi rmat que no 
variarà la seva despesa, els movi-
ments interns han començat per-
què els grans espònsors segueixin 
al costat dels festers locals.

En una assemblea informati-
va convocada aquest dilluns, la 
Fundació Festa Major ha posat 
sobre la taula la proposta que 
presentarà en la pròxima reunió 
del patronat de l'entitat a mit-
jans de desembre i que passa per 
oferir una ampliació del contrac-
te d'esponsorització principal a 
Sanmiguel fi ns a l'any 2027.

La Fundació Festa Major 
de Gràcia i el grup cerveser 
Sanmiguel tenen un acord per 
al patrocini principal de la festa 

des de l’1 de gener de 2015, un cop 
va fi nalitzar la relació contractu-
al que l’entitat i el grup Estrella 
Damm van mantenir durant dues 
dècades de manera continuada.

Ara la proposta, que ha estat 
rebuda amb disparitat d'opini-
ons (des dels carrers que hi ve-

uen una "hipoteca" fins als que 
no hi veuen "més remei), planteja 
un nou contracte de sis anys més, 
des del 2021 al 2027. La marca cer-
vesera el passat juny va assegurar 
el manteniment del patrocini de 
la Festa Major malgrat el caràc-
ter especial virtual que inicial-

ment permetia barres als carrers 
"per a ús intern", encara que des-
prés els actes es van fer de mane-
ra virtual.

D'altra banda, el programa 
de Nadal que també impulsa la 
Fundació Festa Major, enguany 
patirà pèrdues signifi catives i al-
gunes activitats es reformularan 
per adaptar-se a les mesures de 
seguretat. Així la Fundació ha de-
cidit cancel·lar el Cant de la Sibil·la 
-una tradició medieval recupera-
da a Gràcia per la nit de Nadal que 
es feia a Santa Maria de Gràcia- 
per les dificultats que suposa 
complir l'aforament del 30% a 
l'església i les restriccions del toc 
de queda, sumat a que l'Orfeó no 
ha pogut assajar els darrers me-
sos ni avançar en els preparatius. 

Pel que fa a les carteres reials, 
la cavalcada del 4 de gener s'ha 
substituït per una acampadada 
a l'Oratori de Sant Felip Neri del 
carrer del Sol. Durant tot el dia, 
les carteres s'hi instal·laran per 
recollir les cartes dels infants, que 
hauran d'accedir amb cita prèvia i 
en torns de 30 minuts.•

Breus

Ràdio Gràcia 
tindrà nova 
antena després de 
mesos sense FM

El Districte ha anunciat 
aquesta setmana que 
Ràdio Gràcia, l'emissora 
municipal amb seu al 
centre cívic El Coll-La 
Bruguera, tindrà nova 
antena en "les pròximes 
setmanes" després 
que col·laboradors de 
l'emissora s'hagin queixat 
obertament a les xarxes 
socials que no s'emet per 
FM des de fa mesos i que 
l'únic servei es redueix a 
la carta. "Les disfuncions 
en les retransmissions 
es deuen a un problema 
en l'aparell transmissor 
i es farà la inversió per 
canviar-lo; ja es té un 
pressupost", han apuntat 
fonts municipals.

Foto: Arxiu

Gràcies al suport de:
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'En un instant tan nu'
L'escriptor gracienc Pere Pèries publica el seu nou llibre En un instant tan nu (Ed. Ganzell), 
una proposta que ell mateix descriu com a poesia que cura. El llibre -fet 100% a Tarragona, on 
resideix l'autor- és un llibre de poesia positiva, alhora que introspectiva, amb el propòsit de fer 
pensar i evolucionar el lector. El dramaturg és conegut pels seus experiments creatius, com ara 
el fet de publicar cada dia dos poemes a la plataforma de mecenatge continu Aixeta.cat, o com 
el d’escriure en temps real, directament davant dels seus lectors, la novel·la en format de sèrie 
titulada La Gàbia Invisible, que és seguida diàriament per prop de mig miler de lectors. 

Pere Pèries Escòlies (Barcelona, 1969), escriptor i com-
positor, és nascut i criat a Gràcia, i gracienc de mena. 
Membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
i Modern Musician pel Berklee College of Music de 
Boston. Ha estat coautor del llibre Tuitpoemes i altres 
tuiteries (Ganzell, 2014), el primer volum de poesia de 
Twitter del món. També va ser artista convidat al fes-
tival Poesia des dels balcons (2015). Ha rebut el premi 
Poemestiu (2016), i el premi Neurosi al millor relat per 
Nosce te ipsum (2016). Ha escrit, composat i dirigit l’es-
pectacle Akrostikus (2015) per a la Fundació Joan Brossa 
a l’Espai Brossa, així com musicals d’èxit com Jo, Jo, Jo! 
El musical que parla de Tu. (2019) i L’Executiva (2010). Com 
a músic solista ha publicat Silkian (2015) i ha composat 
diferents bandes sonores. 

biografía

Foto: Biel Ibánez

«És amb les preguntes
amb què burxem la vida,
que ens defi nim,
i amb què ens fem grans.
I no parlo de fer anys,
sinó d'obrir els ulls
sota l'aigua infi nita
de l'oceà que se'ns revela.
D'engrandir-nos, sense por.
De ser qui som, sense recança.
De ser capaços de ser tot
fi ns a perdonar-nos i estimar-nos.
I descobrir que, lluny de tot,
si hi ha frontera, és dins nosaltres.

Caminaré sempre
cap al fi nal dels ulls,
i allà on m'atrapi,
faré ballar el destí.
Sense sarró
ni cap motxilla,
sols la teva ombra
sent eco de la meva.
Res més vull
d'aquest viatge clandestí
on el teu cor, visible,
és ales al meu cos,
llum a l'horitzó,
camí sota els meus peus.

Vigila, ànima meva,
que rere el dolç encís
de les paraules belles
no s'amagui la remor
d'un encanteri no volgut.
Brúixola mutant
que sempre apunta al nord,
no em menteixis ara
que duc la meva nau
de veles desitjoses,
a abraçar el vent abraonat.
Sí o sí és la resposta
als enigmes ja traçats.
Tanco els ulls
i, a frec d'onada,
veig el destí com se'm dibuixa
sense haver-lo jo invocat.

Llegeix-me
amb els ulls nets,
l'ànima clara,
el cor obert
i mans esteses.
Llegeix-me suau,
amb veu ben baixa,
amb ment desperta
i esmolada.
Llegeix-me avui,
demà medita'm,
potser recorda'm,
si s'escau, cita'm.
Llegeix-me bé,
perquè llegint-me,
et llegiràs a tu
moltes vegades.

He lluitat
massa vegades
contra el vent.
Fins que he après
que no puc córrer
rere el vent.
No puc ferir-lo,
ni canviar-lo.
Per fi , he après
a fer-me amic del vent.
A ser pacient,
i acariciar-lo.
A ser valent,
i aprofi tar-lo.
A ser més savi,
i entomar-lo.

Destí juganer,
capritxós i entremaliat.
Disfressat de déu,
fi les vides com si res.
Reps mil noms,
però cap d'ells
mai no t'honora.
Què faràs, de tot plegat?
Te'm riuràs, d'allò impossible?
Prefereixo ser-te amic,
que enfrontar el meu velam
al buf de l'aire.
Destí juganer,
capritxós i entremaliat,
no canviïs mai
el misteri del teu pas.

Som fets de llibertat.
No som pas fi lls ni hereus
de l'esclavatge.
Som éssers fets de carn.
I no pas ombres
d'algun passat salvatge.
Som esperits valents.
No ens amaguem
del mal oratge.
Som el futur,
som matinades.
I no un ahir
sense coratge.

(Doble Haiku)
Llum de l'Electra. 
Freds colors de mitjanit 
Foscor que crema. 
 Llums de neó 
 
Eco de passes. 
Solitud sorda. Un tren 
d'alba trencada. 
 Al Metro, 6 a.m. 

Estimem,
i mentre estimem,
la vida passa,
i s'entesta
a ensenyar-nos
a estimar millor.
Fins que aprenem, 
per fi ,
a estimar-nos. 
I és llavors, no abans,
quan podem començar,
de veritat, 
a plantejar-nos estimar.
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Breus

Adaptant-se a les 
restriccions sanitàries 
per frenar el nombre 
de contagis, els clubs 
de bàsquet graciencs 
segueixen trobant 
solucions imaginatives 
per treballar la cohesió 
d'equip. Després dels 
reptes de Bàsquet Lluïsos 
amb Blaus per BCN, el 
CB Coll ha iniciat una 
gimcana pels voltants del 
pavelló de la Creueta, on 
s'entrena, basada en nou 
endevinalles. L'activitat 
individual va dirigida 
als diferents equips de 
l'entitat, amb l'objectiu 
que trobin un indret, s'hi 
facin una foto i l'enviïn 
a l'organització per 
aconseguir punts. Les 
localitzacions triades són 
llocs d'interès i comerços 
del barri del Coll.

Cedida

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina (Gr5A)
Jornada 7 
FC Terrassa 0 - 0 CE Europa
Classifi cació
1. FC Terrassa ................... 14 punts.
2. CE Europa ..................... 14 punts.
Jornada 8 
Europa - Castelldefels (6-12, 12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 7
CE Europa descansa

Classifi cació
1. AD Son Sardina ............ 18 punts.
9. CE Europa ....................... 7 punts.
Jornada 8
CE Europa - SD Osca (6-12, 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)
Jornada 5
CN Catalunya 9 - 9 Real Canoe NC

Classifi cació
1. CN Terrassa .................... 9 punts.
5. CN Catalunya .................. 4 punts.
Jornada 6
Barcelona - Catalunya (12-12, 18h)

Divisió d'Honor femenina (GrA)
Jornada 5
CN Sant Feliu 11 - 8 CN Catalunya
Classifi cació
1. CE Mediterrani ............. 13 punts.
4. CN Catalunya ................. 3 punts.
Jornada 6
Boadilla - Catalunya (5-12, 15:30)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina(Gr2)

Jornada 8
CFS Molins 99 7 - 3 Gràcia FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS ................ 18 punts.
8. Gràcia FS ......................... 4 punts.
Jornada 9
Gràcia - Estel Vallseca (12-12, 15h)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina
Grup C2 (CH Claret)
Reinici de la competició: 01-2021

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

Les eleccions a l'Europa 
confronten gestió 
econòmica i renovació
Víctor Martínez, aspirant a la reelecció, presenta uns 
"comptes sanejats" davant els canvis de David Prats

Àlex Gutiérrez Pascual

La cursa per aconseguir les fi r-
mes necessàries per conver-
tir-se en candidat a president 
del Club Esportiu Europa ha 
estat intensa aquesta setma-

na. Els tres precandidats, Víctor 
Martínez, fi ns ara president, David 
Prats, que encapçala un equip amb 
el lema L'Europa, la il·lusió del futur, 
i William Maddock, amb el projec-
te Per un Europa del segle XXI, s'han 
d'assegurar 32 signatures per acon-
seguir ser candidats. Està previst 
que Martínez les presenti aquest di-
vendres i que dissabte 5, data límit 
de presentació de candidatures, ho 
facin Prats i Maddock. Malgrat que 
la campanya electoral comença ofi -
cialment el dia 11, els precandidats 
ja han anat anunciat aquests dies 
les línies mestres dels projectes. 

Víctor Martínez presenta la ges-
tió econòmica de l'entitat com a 
principal argument. Al seu equip 
compta amb els fi ns ara directius 
Agustí Tenllado, Ignasi Vinuesa, 
Sergi Micolau i Ramon Vergés, i 
la consellera d'Esquerra Núria Pi 
(vegeu pàg. 2). "Amb els comptes 
sanejats, es tracte de recuperar 
capacitat d'inversió i estalvi", ex-
plica Martínez. A l'àrea esportiva, 
presenta la trajectòria del primer 
equip masculí, amb el play-off de la 
temporada passada com a fi ta. I as-
segura que l'Europa femení "és un 
equip de referència a Catalunya". 
El fi ns ara màxim dirigent del club 
també aposta per "seguir potenci-
ant l'expansió del club". En aquest 
sentit, Martínez destaca un objec-
tiu de l'àrea social que era al pro-
grama de les eleccions anteriors. 
"Se li ha de dotar d'un pressupost 
propi, donada l'estabilitat econò-
mica actual", apunta.

De la seva banda, el precandi-
dat David Prats ha apostat per un 

David Prats (esquerra) i Víctor Martínez (dreta), amb Xavier Guillén, Síndic del Soci, a les ofi cines del club. Foto: À. Garreta

equip centrat en la renovació i 
l'impuls de les diferents àrees del 
club, tot i que reconeix que la ges-
tió econòmica de la junta sortint 
"no ha estat dolenta". A l'equip de 
Prats destaquen l'exjugador esca-
pulat Javi Sánchez, proposat com a 
director tècnic, el periodista Òscar 
Milla, l'advocada Marta Pérez i el 
soci Robert Baquero, autor de 
l'himne del club escapulat. 

Pel que fa a William Maddock, 
un cop rebutjat l'oferiment que va 
fer als altres dos aspirants (vegeu 
L'independent núm. 819), ha reac-
tivat la tasca de difusió de la seva 
precandidatura a les xarxes socials 
i una web per a explicar el seu pro-
jecte. "Som conscients que ho te-
nim molt difícil", admet Maddock, 
que manté les queixes per les difi -
cultats per arribar als socis i com-
petir "en condicions d'igualtat 
"amb els altres precandidats, fi ns 
al punt de valorar l'opció d'impug-
nar tot el procés electoral.•

Cinc propostes electorals
Víctor Martínez, aspirant a la reelecció
• Recuperar la capacitat econòmica d'inversió i estalvi
• Mantenir els resultats del primer equip masculí
• Consolidar esportivament l'equip femení
• Dotar l'àrea social d'un pressupost propi
• Seguir potenciant l'expansió social del club

David Prats: 'L'Europa, la il·lusió del futur'
• Cercar ingressos nous per millorar àrees bàsiques
• Impulsar la professionalització del club
• Fomentar el sentiment de pertinença entre els equips 
• Recuperar la Fundació Privada Esportiva Europa
• Incrementar la presència institucional a Gràcia

William Maddock: 'Per un Europa del segle XXI'
• Incrementar la quantitat d’equips base
• Crear una ciutat esportiva
• Potenciar la identifi cació del club amb Gràcia
• Pla d'activació de patrocini
• Crear una direcció professionalitzada

El Club Bàsquet 
Coll comença una 
gimcana amb nou 
endevinalles

El Gràcia FS 
descansa per 
preparar el partit 
contra el cuer

El Club Gràcia Futbol Sala 
Club farà aquest cap de 
setmana una aturada a la 
competició per preparar 
el partit contra el cuer 
del grup 2 de la Tercera 
Divisió estatal. Sense cap 
victòria a la lliga i amb 
dos empats, el FS Estel 
Vallseca ocupa el darrer 
lloc a la classifi cació. 
El Gràcia FS està situat 
només una posició per 
sobre del pròxim rival, 
després d'encaixar una 
derrota contundent a 
l'última jornada contra 
el Molins 99 (7-3). D'altra 
banda, el club taronja s'ha 
fet ressò de la proposta 
electoral del precandidat 
David Prats de col·laborar 
amb el CE Europa per 
incorporar l'entitat com a 
nova secció de futbol sala. 
El club escapulat compta 
avui dia amb tres equips 
masculins de futbol sala, 
juvenil, cadet i sènior (19 a 
30 anys), que competeixen 
al Consell Esportiu Escolar 
de Barcelona (CEEB).
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Tato Garcia: "El rival a batre és el 
Canoe; hi hem d'anar a guanyar" 
El director esportiu del Club Natació Catalunya i entrenador del sènior masculí de 
waterpolo fi xa la Copa com a objectiu de la segona volta i destaca el suport dels socis 
a l'entitat: "Hi ha molta gent que se sent identifi cada amb la tasca que desenvolupa"

Tato Garcia, al partit contra el Sant Feliu. Foto: J. Ponferrada (PFotoalbums)

À. Gutiérrez Pascual

Després de la decepció per 
l'empat a l'últim partit 
contra el Canoe (9-9), el 
sènior masculí del CN 
Catalunya afronta la se-

gona volta de la primera fase de la 
lliga amb l'objectiu de classifi car-
se per a la Copa del Rei. El tècnic 
Tato Garcia (Barcelona, 1979), que 
va viure la darrera crisi a l'entitat 
el 2004, quan va agafar les regnes 
del conjunt descendit, analitza la 
situació actual del club i el comen-
çament de la competició, amb qua-
tre punts en cinc partits.

Com valora l'inici de la tempora-
da, després del darrer empat?
Ens vam quedar amb males sensa-
cions de l'últim partit perquè con-
sideràvem que amb el Canoe, so-
bretot aquí a casa, havíem d'assolir 
la victòria per situar-nos, encara 
que quedés una segona volta, en 
una bona posició per intentar llui-
tar per una possibilitat d'entrar al 
grup del primer al sisè classifi cat. 
Això no està tancat però la pèrdua 
de dos punts després de l'empat sí 
que ens ho fa tot més complicat. 
Era un objectiu molt ambiciós, 
el lloc que ens correspon suposo 
que és el segon grup, del 7 al 12, 
per tota la renovació que estem 
fent, l'equip jove i tot el projecte 
nou. Ens vam entusiasmar amb la 
pèrdua de punts del Mediterrani a 

Madrid, que això feia que estigués 
tot molt obert de cara també fi ns 
i tot al Canoe. Ens jugàvem molt 
entre els dos en aquest partit per 
posicionar-nos bé.

Com han respost fi ns ara les noves 
incorporacions?
Són jugadors amb molt bon fu-
tur i amb llarg recorregut. Encara 
no han estat en moments impor-
tants i de responsabilitat en el joc, 
i això evidentment passa factura. 
L'equip em deia que estava molt 
nerviós per aquest darrer partit, 
evidentment són jugadors que 

probablement no tenen aquesta 
experiència però han d'anar ju-
gant i créixer a cada partit.

Quines opcions tenen de classifi -
car-se per a la Copa?
A la Copa ara ja passa per fer victò-
ria a Madrid. Si som capaços d'in-
tentar treure alguna cosa positiva 
a la tornada en el primer partit de 
l'any, que serà contra el Medi, evi-
dentment se't posa molt bé. Però 
l'objectiu i el rival a batre no dei-
xa de ser el Canoe. Hem d'anar allà 
a la segona volta d'aquesta prime-
ra fase a guanyar. Si allà guanyem 

gairebé estem segurs de jugar la 
Copa del Rei. 

La situació econòmica del club in-
fl ueix en la tasca esportiva?
No infl ueix de manera directa. Ho 
fa en el sentit que sents a parlar, el 
club està fent mobilitzacions per 
trobar-hi una solució i a ningú se 
li escapa que la situació no és fà-
cil. Però també tenim el sentiment 
que això s'acabarà ràpid i que po-
drem estar tots amb tranquil·litat 
desenvolupant la nostra feina.

Més de 500 sòcies i socis han re-
nunciat a la devolució de la quota 
per donar suport a l'entitat.
És un indicatiu que hi ha molta 
gent que se sent identifi cada amb 
el club i la tasca que desenvolupa 
i que té com a objectiu: fer un tre-
ball social de salut i esport, un tre-
ball de fer arribar l'activitat espor-
tiva a infants, joves i gent gran. I 
de cuidar i enviar el missatge que 
som un club esportiu sense afany 
de lucre i que treballa per l'esport 
de formació i competició.•

"Les noves 
incorporacions? 
Són jugadors amb 
molt bon futur i 
llarg recorregut"

Breus

Sortida de la Unió 
Excursionista 
al Castell de 
Farners i el Rocar

En el marc del cicle 
Rocs i Pedres, la Unió 
Excursionista de 
Catalunya (UEC) de 
Gràcia ha organitzat una 
sortida el 20 de desembre 
(7h) al Castell de Farners 
i el Rocar. L'itinerari, 
amb inici i arribada a 
Santa Coloma de Farners, 
travessa per indrets com 
el turó dels Galls o el dels 
Vents. L'activitat, limitada 
a deu participants, està 
dirigida a persones 
associades i també a no 
socis, en aquest cas amb 
una inscripció de 5 euros 
a la secretaria de la UEC 
Gràcia. En aquest sentit, 
l'entitat excursionista 
ha programat una 
reunió el 18 de desembre 
(20h), obligatòria per a 
persones no associades. 
La participació en aquesta 
activitat requereix la 
targeta federativa. En 
cas de no tenir-la, cal 
una llicència temporal 
que s'ha de tramitar a la 
secretaria (93 284 69 79).

Cedida

Gràcies al suport de:
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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 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2020

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

8 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat

El Consell Ciutadà no ha estat mai un dels organismes de par-
ticipació més concorreguts, sobretot en l'època de Ferran 
Mascarell regidor, que es va assolir el rècord d'un participant 
al marge dels representants polítics. Dimecres hi havia cinc 

veïns. Però l'atenció, mentre es resolien els aspectes de connexió entre 
la sala d'actes i la xarxa, es va concentrar en la retransmissió de la pas-
sejada que feia el conseller d'ERC Guillem Roma tornant des de la feina a 
casa caminant des de la plaça Monumental. En animada xerrada amb la 
consellera del PSC Mercè Saltor va anar descrivint l'estat de les obres de 
la Sagrada Família i fi ns i tot va passar pel mig d'una manifestació. Amb 
vint minuts de retard, el consell va començar i tot va ser més avorrit. 

El
depen-

dent

Cartes al director

Dones del 36
Escric aquesta carta al meu estimat direc-
tor que, com sempre, en referència a la 
Plaça Dones del 36, em dona “chance” per 
completar la seva editorial. M’ha agradat 
molt el seu titular tot mostrant que la pla-
ça està sempre en moviment. Aquesta era 
la intenció de base de les dones que vam 
treballar per aconseguir-la i no va ser fàcil! 
No vull repetir-me i explicar novament el 
procés que va concloure amb l’adjudica-
ció del seu nom i de la placa explicativa per 
servar la memòria de les dones a la qual 
està dedicada, que es pot trobar en algunes 
de les meves columnes, en aquest mateix 
setmanari. Però se li ha oblidat esmentar 
el treball del moviment de dones de Gràcia 
per aconseguir-la, la implicació del Consell 
de Dones i del fet que és la plaça de les do-
nes gracienques, fet que està en l’ADN de 
la seva demanda i assoliment. A Dones del 
36 es fan, des de la seva inauguració, actes 
fets per dones i per a les dones (comme-
moracions com el 8 de març, actes de me-
mòria, presentació treball creadores graci-
enques, o la Festa Major, entre d’altres). El 
Consell de dones vetlla perquè així sigui. 

Conxa Garcia

Fe d’errades 
L'entrenador del primer equip del Club 
Gràcia Futbol Sala és Albert Higueras, i no 
Albert Hurtado, com vam publicar errònia-
ment a la pàgina 7 del número 823.

Editorial

Pas enrere en la 
recollida selectiva 

Amb certa nocturnitat l'Ajuntament ha anunciat aquest cap de set-
mana que donava per fi niquitat el sistema de recollida pneumà-
tica mòbil que el maig de 1998 es va presentar com una autèntica 

revolució en la recollida de residus, quan encara no s'havia afi ançat so-
cialment la diversitat de contenidors actuals. El sistema s'havia estre-
nat amb ínfules quasi futuristes sis anys abans als nous pisos de la Vila 
Olímpica amb un model de recollida interior i en aquell límit al tom-
bant de segle va aterrar a un carrer Gran on es van renovar les voreres, 
van plantar-se les magnòlies actuals i van aparèixer com bolets les bús-
ties de recollida pneumàtica. No era un mal sistema si a la propaganda 
institucional s'hi afegia un sonor aplaudiment de les entitats veïnals.

Però deu anys després hi va haver els primers dubtes: el 2008 serà re-
cordat per la gent de Gràcia com el de la intensa ferum al carrer Gran, 
que va durar setmanes, que va deixar imatges inenarrables com la del 
televisor de 14 polsades obturant una de les bústies i on els serveis tèc-
nics s'hi van deixar tones d'ambientador i hores de reparacions inter-
nes; alhora l'Ajuntament va presentar la fl amant central de residus de 
Lesseps, on en un futur proper s'hi hauria de connectar tota la xarxa de 
recollida pneumàtica.

Allò no va passar mai i van conviure dos sistemes: el pneumàtic mò-
bil des de la Rambla de Prat cap als Jardinets i el pneumàtic estàtic amb 
tubs xucladors des de la central de residus de Lesseps fi ns al carrer 
Gran per sobre de Rambla de Prat i altres eixos principals com Mitre, 
Travessera de Dalt i avinguda Vallcarca. Ara mateix el sistema estàtic 
està infrautilitzat, onze anys de l'estrena, servint 201 bústies quan té 
una capacitat per a més de 400, i el sistema mòbil no dóna més de sí: no 
es pot reparar ni connectar a la xarxa central. La notícia, certament, és 
dolenta i difícil d'amagar per a l'Ajuntament, que només té com a so-
lució tornar a la versió vuitantera dels contenidors al mig del carrer. 
Realment és un pas enrere, s'ho miri qui s'ho miri. 
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Opinió

Conxa Garcia

Fa dos hiverns vaig assistir a un curs 
sobre Coeducació que s’organitza a 
Ca la Dona. Allà vaig sentir parlar per 

primera vegada del nushu. Aquest és el 
nom d’una llengua que només parlaven 
les dones, en una zona rural de la Xina. El 
seu nom signifi ca llengua de dones. 

Yang Huanyi, la seva darrera parlant, 
va morir el 2004 amb 94 anys. Amb ella 
moria aquesta poc coneguda llengua, el 
codi de la qual es transmetia de genera-

ció en generació i va ser creat cap el segle 
III per dones no escolaritzades i sotmeses 
a les normes estrictes de la societat rural 
i patriarcal xinesa. Es veu que aquestes 
dones vivien en una zona fèrtil i podien 
dedicar-se a tasques artesanals, com tei-
xir o fer sabates, mentre els homes treba-
llaven al camp. Com no podien comuni-
car-se entre elles lliurement, van crear un 
llenguatge per poder fer-ho. Es tracta de 
l’únic llenguatge del món exclusivament 
de dones. Ha restat poca documentació 
escrita, ja que era costum cremar o enter-
rar les mortes amb els seus manuscrits. 
Hi ha diaris on es poden veure textos lite-
raris, folklòrics, refl exions íntimes, con-
sells, correspondència i també descripci-
ons de bombardejos i guerres. El govern 
xinès va engegar una tasca de recollida 
dels documents conservats, com part de 
l’herència cultural del país.•

Nushu

Com no podien 
comunicar-se entre elles 
lliurament, van crear 
un llenguatge propi 

Ull de 
dona
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Europa 2025

Soc en William Maddock St. Noble, tinc el número 
de soci del Club Esportiu Europa nº 274 i em pre-
sento a les pròximes eleccions per la presidència 
del Club amb l’eslògan “Europa 2025”.

Les meves arrels futbolístiques em venen de 
principis del segle passat per part del meu avi Royston St. 
Noble anglès de naixença. El meu avi va participar entre 
d’altres en la fundació del Futbol Club Barcelona, al igual 
que en el Club Esportiu Europa, en els seus inicis, hi va 
participar la colònia anglesa que vivia a Barcelona i el pri-
mer entrenador de l’Europa va ser anglès. 

Durant dos anys vaig treballar a la Junta de l’Europa 
sota la presidència de Juanjo Isern en el camp de l’Àliga, 
en aquesta època vaig agafar un lligam amb el club que no 
s`ha trencat mai.

Per què em presento a les pròximes eleccions de l’Eu-
ropa? És un repta, no vinc a servir-me del Club, vinc a ser-
vir al Club, amb la meva experiència i coneixença del món 
del futbol. Conjuntament amb el meu equip volem un club 
més gran, obert al segle XXI, un club on els propietaris són 
els socis, no volem un club que sigui societat anònima es-
portiva, un club per potenciar i incrementar l’afi ció dels 
més petits amb les escoles de futbol, ampliant aquestes 
dins del Vallès Oriental, un club on potenciarem tant els 
equips femenins com els masculins, un club que preserva-
rà les seves arrels, la seva catalanitat, el seu lligam amb la 
Vila de Gràcia i amb Barcelona. 

Si ens doneu la vostra confi ança en les pròximes elecci-
ons, els quatre eixos més importants del nostre mandat se-
ran els següents: 

1. Reformar l’estadi i així el Club Esportiu Europa gaudirà 
d’un estadi pensat per les necessitats del segle XXI i po-
der competir a la 2ª Divisió B pro.

2. Creació de la Ciutat Esportiva dins l’àmbit del Vallès 
Oriental, aquestes instal·lacions ens ajudaran a ampliar 
les bases.

3. La signatura d’un acord d’esponsorització d’una durada 
de 4 anys amb la mítica empresa “Ossa”.

4. Fitxà com a director esportiu a partir de l’estiu del 2021, 
a l’Oriol Alsina actualment entrenador del Llagostera.

A causa de la situació que estem vivint en aquest moment 
de pandèmia, ens és impossible poder explicar el nostre 
programa tal com ens agradaria, no podem contactar amb 
tots vosaltres i no podem explicar-vos les nostres idees i al-
hora no podem escoltar-vos. Nosaltres hem tramès el nos-
tre malestar en aquest sentit al club i a la Junta Electoral, ja 
que entenem que no és el millor moment per fer les elecci-
ons. En aquestes condicions mai podran ser unes eleccions 
justes i democràtiques, ja que no tots estem tenim les matei-
xes oportunitats per poder arribar els socis. El meu equip i 
jo us demanem la confi ança i el vostre vot en les pròximes 
eleccions del Club Esportiu Europa, ens estimem aquests 
club i el volem més gran , més fort i obert el segle XXI.•

William Maddock, precandidat a les eleccions del CE Europa

Volem un club més gran, obert 
al segle XXI, un club on els 
propietaris són els socis, no volem 
un club que sigui societat anònima 
esportiva, un club per potenciar 
i incrementar l'afi ció dels més 
petits amb les escoles de futbol

Posem-nos les piles

Josep A. Torralba 

Realment, estem passant una èpo-
ca difícil. Segueixo sense enten-
dre moltes de les decisions que es 

prenen, ni la tossudesa en dedicar molt 
esforços en coses que actualment con-
sidero secundàries (carrils bici, cotxes 
fora, super illes, unió de trams...). No 
vol dir que no siguin interessants i ne-
cessàries i segur que ajuden a sectors 
a tirar endavant, però sota el meu pen-
sament, actualment tenim unes altres 
prioritats clares i m’emociona veure 
l’esforç i la voluntat de la gent per aju-
dar a tirar endavant aquestes situaci-
ons, tot i les difi cultats de les constants 
restriccions. No cal anar molt lluny, 
aquest 19 de desembre, la Marató de 
tv3 per recaptar com sigui quelcom per 
ajudar. Al Nadal, intentant generar ac-
tivitats que animin la gent i ajudin una 
mica al nostre comerç proper amb ta-
llers diversos, l’Home dels Nassos, les 
Carteres Reials... i, com no, el Rebost 
Solidari per sort no defalleix i està fent 
un esforç espectacular per poder man-
tenir el servei cap a les famílies i no no-
més això, sinó que han iniciat una cam-
panya de recollida de joguines, amb la 
col·laboració de moltes entitats, perquè 
els màxims nens no passin uns dies tan 
especials només pensant en tristors i 
puguin rebre alguna alegria. Tenim un 
nivell de pobresa infantil altíssim. És 
genial que les persones individualment 
i les entitats facin seves totes aquestes 
problemàtiques, però no ens enganyem, 
si hi ha algú que pot ajudar d’una ma-
nera essencial és l’administració. No 
val dir que ja feu coses, heu de fer més. 
Perquè això sí és prioritari.•

Àngel Garreta 

Gràcies al suport de:
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Arturo Ramírez, soci 112 del Club Esportiu Europa

Cansament: cal mirar al futur

[Refl exions al voltant de l’article de Victor Martínez publi-
cat a l’Independent el 6 de novembre de 2020]

L a reiteració de fal·làcies per tal de justifi car els dè-
fi cits de la pròpia gestió, la continua imputació de 
responsabilitats per la suposada mala gestió del seus 
antecessors, però alhora posant en valor superlatiu 
l’èxit de la seva, és una practica d’un model de lide-

ratge que prioritzat l’interès individual sobre el de la ins-
titució, sense importar el més mínim els procediments a 
utilitzar per aconseguir els seus objectius. Malauradament 
són pràctiques que veiem amb massa freqüència entre lí-
ders polítics i socials d’una determinada ideologia.

Una gestió basada en l’enfrontament, la discriminació, el 
sectarisme i el menyspreu no és integradora, genera desa-
fecció, empobriment general i, per tant, difi culta el creixe-
ment de les institucions a curt i a llarg termini. Els atacs no 
fonamentats, la reiteració en la informació no veraç, la re-
gressió del fair play amb els exdirectius del club i el populis-
me exempt de contingut no contribueixen a rebaixar la ten-
sió i no són pràctiques afavoridores de la convivència. Són 
comportament sectaris que poden arribar a generar desa-
fecció i polarització del club i, en defi nitiva, empobriment.

Atribuir-se permanentment la infal·libilitat en la gestió, 
no admetre l’error i no demanar disculpes per determinats 
comportament discriminadors i decisions preses amb dub-
tosa legalitat, no contribueix a apropar a totes les persones 
que pertanyen a una mateixa institució a l’assoliment d’un 
objectiu comú. Admetre que equivocar-se és condició hu-
mana i reconeix-ho és una font d’aprenentatge i una pràcti-
ca pròpia de lideratges transformacionals positius.

El futur es construeix a partir del passat. De fet es con-
tinua gestionant les innovacions generades pels anterior 
gestors del club. És hora de deixar de banda un relat argu-
mentari construït artifi cialment, exagerant o descontex-
tualitzant determinats fets i obviant determinats èxits del 
passat recent per donar pas a un clima positiu de norma-
litat; intentar permanentment invisibilitzar una gestió an-
terior amb èxits i amb errors, compromesa amb el club 
des de fa moltes temporades i on alguns dels seus prota-
gonistes han estat una peça clau en la salvació del club en 
un determinat moment; el negacionisme d’uns enfront de 
la magnifi cació dels altres; el veto a determinats socis; la 

manca de comunicació sobre determinats àmbits del club 
no és la millor targeta de presentació. Però encara estem 
a temps de corregir-les perquè tots tenim el mateix objec-
tiu: fer créixer el club i situar-lo en el lloc que li correspon. 
Indubtablement està en mans dels candidats a president, 
també de l’aspirant a la reelecció, canviar i no generar 
aquestes dinàmiques i centrar els debats en propostes in-
novadores. El passat sempre és font d’aprenentatge quan es 
fa una lectura critica intel·ligent. Estem davant d’una opor-
tunitat per frenar la polarització i de no córrer el risc de 
generar una fractura que arribi a ser signifi cativa. Ningú és 
imprescindible però tots i totes en un club són necessaris. 
La institució serà més gran si tots ens sentim protagonis-
tes en el mateix equip. El context actual ens demana a tots 
i totes un esforç integrador. Jo m’apunto a aquesta cultu-
ra. Estic molt cansat de l’altre relat. Aquest ja esta envellit i 
fi ns i tot descatalogat. El vostre èxit serà
sempre l’èxit de tot l’europeisme.•

El futur es construeix a partir del 
passat; el context ens demana 
a tots un esforç integrador 

Àngel Garreta 

el 
bloc

L'hemeroteca, 
un autèntic tresor

Àlex Gutiérrez Pascual

La crisi econòmica al Club Natació 
Catalunya ens ha permès aquestes 
setmanes viatjar en el temps a través 

d'un autèntic tresor: setze toms de tapa 
dura amb tots els números en paper del 
setmanari. Gràcies a l'hemeroteca hem 
pogut construir una cronologia que va 
des del tancament de la piscina central 
de Can Toda el 2004 fi ns a la inauguració 
de les noves instal·lacions el 2009. 

En aquell moment, l'entrenador Tato 
Garcia va agafar les regnes del sènior 
masculí de waterpolo, que va haver de 
descendir a Segona Divisió i compta-
va amb una plantilla només amb juga-
dors juvenils. Aquesta setmana l'hem 
entrevistat per analitzar la trajectòria 
de l'equip a la lliga, i en altres ocasions 
aquesta temporada ja ens ha comentat 
les difi cultats d'aquell moment. El 2004 
ens deixaven un altre descens dolorós: el 
de l'Europa masculí a Primera Catalana, 
per una combinació fatal de resultats. 
Josep Moratalla va ser el tècnic encarre-
gat de gestionar aquella situació.

També hem recordat l'ecosistema es-
portiu gracienc de fa setze anys, amb 
la graella de resultats i classifi cacions, 
que ens dona tanta feina i algun disgust, 
però molt útil en moments com aquests. 
Hem redescobert clubs i equips de qui 
havíem perdut la pista, per desapari-
ció o reconversió. En futbol, a la Tercera 
Regional competien l'Athletic Gracienc, 
el Joventut Craks Gràcia i el CE 
Penitents, ara fusionat amb la UE Sant 
Genís. En futbol sala hem redescobert 
el desaparegut Ràcing Güell. Si camineu 
fi ns al capdamunt del carrer Sostres en-
cara hi trobareu el local social, amb la 
persiana abaixada i el rètol amb l'escut i 
l'any de fundació: el 1975.•

scual

Gràcies al suport de:
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Exposicions
De l'11 al 30 de desembre 
La solidaritat en temps de coronavirus
Aquesta exposició vol ser una retrospec-
tiva de la feina que s’ha fet des dels movi-
ments Maker per donar resposta a les ne-
cessitats que han sorgit amb la pandèmia 
del Covid19. Des de viseres a respiradors, 
veureu una mostra de les possibilitats que 
ofereix la fabricació digital al món actual.
Per anar a veure l'exposició cal demanar 
cita trucant al 932562877 o escrivint a in-
formacio@ccelcoll.org.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

Del 7 al 21 de desembre
Exposició VIH sobre rodes. Selecció de 
cartells sobre prevenció del VIH i la sida 
d’àmbit internacional i nacional que for-
men part del fons documental de l’entitat 
Sida Studi .
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

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 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 i a la web de 
la galeria (www.milunalife.com).
Miluna Life & Art (Providència, 10)

Fins al 9 de gener 
Casa SEAT acull la mostra 70 anys en mo-
viment, que reuneix per primer cop da-
vant del públic models històrics com ara 
el 600 o el Panda Papamòbil. Els auto-
mòbils 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 darre-
res setmanes d'entre una preselecció i re-
cuperar així vehicles especials com el 600 
Formichetta o el Marbella Playa de 1992.
Casa SEAT (pg. de Gràcia, 109), de 9 a 21 h

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 4 de desembre
Lletra Petita: A càrrec de Susagna Navó. 
Narració de contes per als més menuts, 
una estona per parlar dels llibres en famí-
lia. 2-4 anys.
Instagram (@bibliotequesbcn_acasa), a 
les 17.30 h h

Dilluns 7 de desembre 
Sac de rondalles. Contes a la mà. A càrrec 
de Núria Clemares. 2-4 anys.
Instagram (@bibliotequesbcn_acasa), a 
les 17.30 h

Dimecres 9 de desembre
Sac de rondalles: Contes d'hivern.
Lletra Petita. Amb Umpalumpa i Maria 
Ten. Edat: +4 anys. Cal inscripció prèvia: 
presencialment a la biblioteca o per telè-
fon al 932 847 790 o per correu electrònic 
a b.barcelona.vg@diba.cat
Biblitoeca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 101), a les 17.30 h 

La Taverna del CAT: Anaís Falcó i Jaume 
Casalí, És quan toco que hi veig clar. Accés 
lliure amb reserva prèvia
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20 h 

Teatre: La crua realitat, amb Rafael 
Valero i Elena Lam. Direcció i dramatúr-
gia, Òscar Molina.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Dijous 10 de desembre
Parlem amb Pablo Martín Sánchez. 
Conversa amb Ricard Ruiz Garzón sobre 
la darrera novel·la de l'autor, Diario de un 
viejo cabezota (Reus, 2066), una història 

d'aires distòpics i apocalíptics de Martín 
Sánchez.
En directe des del canal de Youtube de 
Biblioteques de Barcelona, a les 19 h

Dissabte 12 de desembre
Mostr'art. La segona edició de la Fira 
d’Art i Artesania MOSTR’ART omplirà 
la plaça de La Fontana amb una vinte-
na d’artistes joves que mostraran les se-
ves creacions artístiques i artesanals: 
Fotografi a, dibuix, cosplay, disseny, joieria 
i collage. 
Espai Jove la Fontana, des de les 11 a les 
19 h

Diumenge 13 de desembre
Itinerari Gràcia 1900. L'aparador burgès 
d'un barri obrer. La Salut va ser un indret 
d'esbarjo per a les classes treballadores 
i un dels territoris escollits per les elits 
barcelonines a l'hora de construir la sego-
na residència- Des d'aquest barri es recor-
ren els carres de l'antiga vila de Gràcia, on 
encara avui es pot admirar les grans cases 
del tombant del segle XX i on es troben 
traces dels confl ictes i les contradiccions 
característics de la metròpoli moderna. 
Cal reserva prèvia a la web del museu.
MUHBA Park Güell (porta del Carmel del 
Park Güell fi ns a Jardinets de Gràcia), de 
10.30 a 13.30 h 
 

Entitats

Dijous 10 de desembre
Jam session especial Nadal. Darrera jam 
de l'any amb nadales farcides de swing 
per acomiadar l'any, amb els músics ha-
bituals d'aquestes sessions.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Dimarts 8 de desembre
Inauguració del Pessebre monumen-
tal. Amb més de 10 metres de llargada i 
uns 22 metres quadrats. Es podrà visitar 
fi ns el 2 de febrer de dilluns a dissabte de 
11.30h a 13.30h i de 17h a 20h, i els diu-
menges només a l’horari matinal.
Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia

Dissabte 12 de desembre
Taller de titelles amb material reciclat. 
Activitat familiar. Edat recomanada 6-12 
anys. A càrrec de El Geko con botas, 
companyia titellaire. Activitat gratuïta 
però cal inscripció prèvia a aula@bosctu-
rull.cat o al 932133945.

Aula Ambiental Bosc Turull (Turull, 2), a 
les 11.30 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

Diumenge 27 de desembre
Teatre titelles: 7 ratolins, de la cia. Petit 
Bonhom.
Lluïsos Teatre (pl. del Nord), a les 12 i a 
les 18 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

'La crua realitat' torna a La Casa dels Contes
Aquesta setmana l'obra La crua realitat, dirigida per Òscar Molina, a partir d'una 
idea de Rafael Valero, ha tornat a La casa dels contes després de l'estrena el 
passat mes d'octubre. Aquesta historia sobre Rafael Valero i la seva lluita contra 
els prejudicis es va fer en residència a Lluïsos, i després de la seva estrena a 
l'entitat gracienca el passat Nadal, ha seguit rodant fi ns arribar (amb diverses 
interrumpcions i imprevistos per la crisi sanitària) de nou a Gràcia, a l'espai de 
Ramon y Cajal que també ha pogut reprendre la programació en viu. L'equip 
de 'La crua realitat' està format, a més de Rafael Valero, per Maria Colom, 
Elena Lam (parella a la vida real del protagonista) i David Aixalà; el tècnic 
d'il·luminació i so és l'Aleix Adrià. En declaracions a l'Independent, Òscar Molina 
va assegurar que "et quedes bocabadat per l'efectivitat emotiva de la història".

Dimecres 9 i 16 i dijous 10 i 17 de setembre a la Casa 
dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a les 20 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Eso que tú me das. 15.50.
• El Verano que vivimos. 17.50 i 

19.50.
• Las brujas de Roald Dhal. Ds, dg, 

dl i dm, 15.50. 18.10.
• Cómo sobrevivir en un mundo 

material (Kajillionaire). Dv, dc i 
dj, 15.50, 17.55 i 20.05. Ds, dg, dl i 
dm, 17.55 i 20.05.

• Érase una vez... 15.45.
• La vampira de Barcelona. 17.45 i 

20.00. Dv, dc i dj, 15.45.
• No matarás. 20.15.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, dc i dj, 

18.10. Ds, dg, dl i dm, 15.55 i 18.10.

• El jinete del dragón. 16.00.
• Sentimiental. 20.30. 16.00 i 17.55. 
• Emma. 19.45.
• En guerra con mi abuelo. 15.45 i 

17.55.
• De Gaulle. 20.00. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Sentimental. Dv, ds, dl i dm. 17.30 

i 19.30. Dg, 17.30. Dc i dj, 15.30 i 
17.30.

• Un cuento de tres hermanas (vos 
cast). Dv, 12.00 i 15.50. Ds, dg, dl i 
dm, 12.00. Dc i dj, 17.30.

• Ondina (vos cat). Dc i dj, 15.50.
• La vampira de Barcelona. Dv i dc, 

16.00 i 18.00. Ds, dl, dm i dj, 16.00, 
18.00 i 20.00. Dg, 16.00.

• La mort de Guillem. Dc, 20.00.
• Keith Haring Street art boy (vos. 

cast). Dg, 19.00.

• Per la llibertat (vos cast). Dj, 
19.00.

• Fantasia de juventud. Dv i dc, 
20.00.

• Pippi i el senyor sense son. Ds, dg, 
dl i dm, 12.00 i 16.00.

• Asian Film Festival Barcelona 
(fi ns al 8 de desembre. Vos cat), 
Dv, ds, dg, dl i dm, 12.009, 16.00, 
18.00 i 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Volver a empezar (Herself). 11.30 

i 14.00.
• Mank. De dv a dm, 16.00 i 19.45. 

Dc, 16.10.
• Sentimental. Ds, dg, dl i dm, 

18.35 i 20.15. Dv i dj, 16.10, 18.35 i 
20.15. Dc, 16.00, 18.40 i 20.20.

• La vampira de Barcelona. Dv, dc 
i dj, 11.30 i 14.00. Ds, dg, dl i dm, 

14.00.
• Josep. Dv i dc, 11.30, 14.00, 20.30. 

Ds, dg, dl, dm i dj, 14.00 i 20.30.
• Madame Curie. 11.30, 14.00, 16.00, 

18.00 i 20.10.
• Regreso a Hope Gap. Dv, ds, dg, dl 

i dc, 16.00 i 18.10. Dm i dj, 16.00.
• Como sobrevivir en un mundo 

material (Kajillionaire). 16.10, 
18.20, 20.10.

• La voz humana. 11.30, 12.30, 14.00 
i 15.00. Dm, 14.00 i 15.00.

• Los papeles de Aspern. Dv i dj, 
17.50. Dc, 17.40.

• La quimera del oro. Dj, 11.30.
• Caravaggio en cuerpo y alma. 

Dm, 11.30 i 18.15.
• Pippi i El Senyor Sense son. Ds, 

dg, dl i dm, 11.30 i 16.30.
• Trolls 2 gira mundial. Ds, dg, dl i 

dm, 11.30 i 17.45.0

Verdi Park. Torrijos, 49
• De Gaulle. 16.00 i 20.10. Dj, 16.00.
• Corpus Christi. 18.10.
• Volver a empezar (Herself). 

16.00, 18.00 i 20.25. 
• Emma. 19.55.
• La vampira de Barcelona. 16.00, 

18.05, 20.15.
• Los papeles de Aspern. 16.00.
• El año que dejamos de jugar. 

17.50.
• Antonio Machado. Los días azu-

les. Dj, 20.00.
• La quimera del oro. Dj, 20.00..

Breus

El VisualSound 
celebra ara la 17a 
edició només en 
format virtual
Del 9 al 18 de desembre 
el festival audiovisual de 
creació jove VisualSound, 
una de les seus del qual 
és l'Espai Jove la Fontana, 
celebrarà la 17a edició en 
format virtual, amb la 
projecció d'una setantena 
d'obres, la votació del 
públic o el concurs '2 
minuts en 1 dia'. El cartell 
també inclou un concurs 
de BSO, una conversa amb 
joves creadors i una taula 
rodona amb professionals 
del sector. 

Concert d'Eli Gras 
i la poeta Blanca 
Llum Vidal, a la 
Sedeta dissabte

La cloenda de l'OFF LEM 
2020, ajornada a fi nals 
d'octubre per les noves 
mesures restrictivees, se 
celebrarà fi nalment aquest 
dissabte 5 de desembre 
a la Sedeta (19.30h). 
L'artista gracienca 
Eli Gras (a la foto), 
especialista en "ferreteria 
conceptual", presentarà 
a la primera part del 
concert la sessió que havia 
concebut expressament 
pel LEM. La cloenda 
es completarà amb 
l'encontre previst entre la 
poeta Blanca Llum Vidal i 
el duet Los Sara Fontán.

Foto: Cedida

Els Cinemes Girona 
reprèn l'Àsia Film 
Fest i ajorna el desè 
aniversari al 2021
Amb més de 32.000 espectadors en sis edicions, la iniciativa 
de Casa Àsia s'estèn a més seus per complir aforaments

Silvia Manzanera

Amb la reobertura el pas-
sat 25 de novembre de 
les sales de cinema, el 
Girona reprèn algunes 
de les activitats que tenia 

en marxa abans del darrer tanca-
ment: l’Asian Film Festival -que es 
va poder celebrar online a través 
de Filmin quan es van interrom-
pre les sessions presencials a les 
diferents seus- torna ara a la sala 
gracienca fi ns al 8 desembre po-
sicionant-se com una de les apos-
tes més consolidades dels Girona. 
“L’aposta pels festivals especialit-
zats és una de les línies que ens 
defi neixen, i la col·laboració amb 
Casa Àsia sempre ha anat a l'al-
ça”, explica Toni Espinosa, direc-

tor dels cinemes Girona, que en-
guany celebren el desè aniversari. 
L’efemèride, planifi cada en princi-
pi per aquest darrer trimestre de 
l’any, ha quedat fi nalment ajorna-
da per al 2021, però sense cap data 
tancada. “Ara mateix no té sentit 
planificar res perquè implicarí-
em moltes agendes i corres el risc 
d’haver de cancel·lar-ho tot”, afegeix 
Espinosa. En aquest sentit, el pro-
grama d'activitats per celebrar els 
deus anys de trajectòria d'aquest 
projecte gracienc està tancat a l'es-
pera que "la situació és normalitzi 
i no hi hagi tanta incertesa", afe-
geix el responsable dels Girona, 
que preveu que serà cap a la sego-
na meitat de l'any vinent. 

Mentrestant, l'activitat de la 
sala per als propers dies estarà en-
focada al festival dedicat al cinema 

Els Girona tenen una programació estable de cinema asiàtic dissabtes. Foto: cedida

De 2.800 a 8.400 espectadors. 
El públic de l'Àsia Film Fest ha 
anat creixent amb cada edició. El 
2014, quan Casa Àsia i els Girona 
van reprendre el festival nascut 
tres anys abans, van tenir 2.800 
espectadors, un número que al 
2016 ja va ser de 5.100 i al 2018 
de 6.400. El millor registre va 
ser l'any passat amb 8.400. 

asiàtic, amb projeccions de fi lms 
iranians, (We are all together i Zero 
fl oor), a més de produccions proce-
dents de l’Índia (The sweet requiem), 
Corea del Sud (No mercy, Vertigo i 
Princess Aya), Mongòlia (The steed 
i Blackmilk) Austràlia (Hearts and 
bones), Xina (Ballonn), Filipines 
(Iska i Kalel, 15), Afganistan (Seven 
and a half), Tailàndia (Ten years 
Thailand), Hong Kong (Distinction) 
i Bangladesh (Shonibar Bikel). "A 
més de les superpotències cinema-
togràfi ques que són mes conegu-
des, ens agrada inclou altres zo-
nes com poden ser Bangladesh, 
Laos o Mongòlia, que també te-
nen propostes molt interessants", 
explica Rodrigo Escamilla, mem-
bre de l'equip responsable del fes-
tival de Casa Àsia. Les xifres tant 

pel que fa a número de pel·lícules 
com d'espectadors demostren el 
creixement que ha experimentat 
el festival des que va arrencar el 
2011, tot i que es va interrompre 
els dos anys següents per la crisi 
econòmica. El 2014 es va reprendre 
amb 41 pel·lícules, i enguany ofe-
reix un total de 118; el 2019 va ar-
ribar als 155 fi lms. Tot i que els ci-
nemes Girona són la seu principal, 
el festival també s'ha estès a altres 
espais, com ara l'Institut Francès o 
Cine Baix, també per les noves res-
triccions pel que fa a l'aforament. 
"Les expectatives d'enguany són 
també bones i esperem que més 
gent s'apropi a aquesta fi nestra a 
un món desconegut on pots des-
cobrir històries properes", clou 
Escamilla.•
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El Coll reivindica 
Balet i Blai en el 
75è aniversari de 
'El cigronet valent'

El passat 23 de novembre 
va fer 75 anys de l'estrena 
del fi lm El cigronet valent 
(Garbancito de la Mancha) 
al cine Fèmina, el primer 
llargmetratge d’animació 
en color d’Europa, sorgit 
dels estudis de cinema 
Balet i Blay, ubicats al 
Passeig Nostra Senyora 
del Coll. L'efemèride, 
destacada a Twitter per 
la consellera d'ERC Olga 
Hiraldo, ha servit perquè 
el Centre d'Estudis del 
Coll Vallcarca i el Museu 
del Còmic i la Il·lustració 
recordi la seva campanya 
que reivindica l'edifi ci 
com a centre cultural 
que promogui i defensi la 
memòria història del Coll.

Arxiu

entrevista

L'espai creatiu on està 
prohibit llançar els llibres 

L'artista 'minerva' Jéssica de Pqno obre un espai creatiu que és taller, galeria, botiga 
artesanal i centre d'activitats socials i culturals. I a més "alliberen" llibres.

S. Manzanera

Està a punt de fer sis mesos 
amb la persiana oberta, en-
cara que el projecte ja esta-

va llest per començar a rodar 
abans del 8 de juny. Però va ve-
nir la pandèmia i va fer canviar 
molts plans. Però això no ha fet 
que la Jèssica de Pqno (com tot-
hom la coneix ara perquè és el 
nom de l'espai) es desanimi, per-
què la llista de propostes i acti-
vitats que sorgeixen del número 
3 de Tres Senyores és ben llarga: 
Pqno Handmade és una botiga 
artesanal amb els complements 
tèxtils sostenibles que aquesta ar-
tista que forma part del projecte 
Minerva elabora; també s'ofe-
reixen diferents tallers creatius 
(aquesta setmana de decoracions 
nadalenques de fusta); és espai 
per a exposicions (del 10 al 16 de 
desembre l'escriptora gracien-
ca Teresa Vergés mostrarà dife-

rents obres inspirades en la sèrie 
Poesia Visual); o fa 'mercadets' 
amb una o dues artistes els caps 
de setmana com a alternativa als 
mercats o fi res de nadal ; i a més 
a més, la Jéssica és una rescata-
dora de llibres. "Tot va sortir de 
la idea de fer una biblioteca i un 
club de lectura", explica l'artis-

ta. El club ja està en marxa i la 
biblioteca té les seves caracte-
rístiques especials. "Amb tots 
els llibres que trobo, a vegades 
piles i piles tirades als conteni-
dors, els que em donen i els que la 
gent porta quan veu les caixes a 
la porta de la botiga formen part 
d'aquest punt de trobada literari 

en moviment". La proposta de la 
Jéssica és ben clara: si t'agrada 
un llibre el pots agafar per llegir-
te'l o regalar-lo, si en tens a casa 
que ja no els vols, els pots portar 
perquè a alguna altra persona po-
dria interessar-li. Però mai, mai, 
el llencis. I aquesta part està en 
negreta. "Em fa especial il·lusió 
la proposta; l'altre dia sentia una 
nena que deia, 'però com pot ser 
que la gent llenci els llibres', això 
no és fa", explica la responsable 
de Pqno. Ara la cistella que es ne-
cessita omplir és la de contes in-
fantils. Fins ara s'han rescatat 220 
llibres de lectura per a adults (ca-
talà, castellà i uns pocs en anglès) 
i 120 llibres i contes infantils i ju-
venils. "Estic molt contenta amb 
la resposta que està tenint la idea, 
moltes famílies poden agafar 
nous contes i els infants poden te-
nir un lloc per donar els que ja no 
fan servir o són per a més petits". 
I és que els llibres són tresors que 
no es poden llançar. •

Caixes de llibres 'rescatats' a la porta de l'espai Pqno Handmade. Foto: Cedida

Gràcies al suport de:
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La torratxa

Laporta
Pere Martí
@peremarticolom
 

Finalment sembla que hi haurà elec-
cions. Em refereixo a les del Barça. 
Ha costat molt que el barturossellis-

me deixés de fer mal al club. Han aconse-
guit enfonsar-lo esportivament, econòmi-
cament i socialment. Era aquesta la seva 
missió i han executat el seu pla a la perfec-
ció. Avui el Barça és un club amb alumi-
nosi, sense projecte esportiu de futur i en 
fallida econòmica. Pugna agònicament per 
guanyar una Champions i fer alguna cosa 
a una lliga espanyola, el lideratge de la 
qual queda, ara per ara molt lluny.

Però hi ha temps per remuntar. El 
Barça pot renéixer de les seves cendres, 
tornar a ser un equip respectat al món, 

un club ben gestionat i econòmicament 
solvent. La fórmula ja està inventada. La 
va aplicar Joan Laporta mentre va presi-
dir el club. Ara s'hi torna a presentar però 
no per tornar al passat, sinó per garantir 
el futur. La candidatura de Laporta no és 
per a nostàlgics, que enyorem el triplet, 
és una candidatura per donar futur i tor-
nar a ser el millor club del món. El model 
Laporta és un model d’èxit. Els derrotis-
tes diuen que segones parts no són mai 
bones. Però en el cas del futbol això no és 
així. Els valors de la candidatura Laporta 
són els mateixos, però el projecte de ges-
tió està adaptat als reptes que necessita 
un club global al segle XXI. Qui va posar 
Unicef a la samarreta va ser ell, que és 
posar-nos el món i uns valors al costat de 
l’escut. Amb el barturosellonisme hi ha 
hagut un envelliment del Barça, s’ha anat 
marcint com a club. El canvi és Laporta. 
Un canvi amb garanties, amb solvèn-
cia contrastada. No és moment d’experi-
ments. És moment de reprendre la feina 
que els enemics del Barça van intentar in-
terrompre i ara podem reprendre.•

Els derrotistes diuen que 
segones parts no són 
mai bones. Però en el 
cas del futbol no és així

Ricard ValentíRicardPlaça Raspall

La solidaritat, més 
necessària que mai

La Fundació Edmilson ha donat suport a la campanya de recollida d'aliments des del 2018. Foto: Cedida

Tot i les difi cultats d'enguany, 
mantenim el nostre objectiu 
de millorar els resultats i 
ajudar encara més famílies

La recollida solidària d'aliments que per quart any 
consecutiu organitza l'Associació de Joves Gitanos 
de Gràcia i la Unió de Botiguers de Travessera Casc 
Antic ja està en marxa. Enguany ha començat una 
mica més tard perquè la situació de crisi sanitària 

que vivim difi culta l'organització d'actes, però s'allargarà 
fi ns al 24 de desembre per intentar recaptar el màxim d'ali-
ments, que després es repartiran entre les famílies més ne-
cessitades de Gràcia. Malgrat les difi cultats del moment, és 
necessari seguir promovent i impulsant aquest tipus d'ac-
cions tot just en un moment on hi ha cada vegada més per-
sones amb una situació crítica i de vulnerabilitat. En ante-
riors edicions, s'aprofi tava la jornada de comerç al carrer 
de mitjans de desembre i l'Associació instal·lava una carpa 
a Travessera de Gràcia per donar el darrer impuls a l'acció 
i recordar que tothom té dret a un Nadal digne. Enguany 
això tampoc no podrà ser.

Els comerços participants que s'han volgut adherir no-
vament, a més de les botigues de l'associació de Travessera, 
tenen de nou una caixa on es poden deixar els aliments i 
segueixen creient i donant suport a la iniciativa, que en-
guany també compta amb el suport de la plataforma Gràcia 
Comerç. Pel que fa al recolzament públic que prové del 
món de l'esport i de l'entorn del Barça, l'any passat l'ex 
jugador del Barça José Mari Bakero, membre del Dream 
Team, va voler reforçar l'acció i va venir a Gràcia a fi nals 
de novembre a visitar algunes de les botigues que forma-
ven part de la recollida. Aquest any complicat, la presèn-

cia d'esportistes de renom es concentrarà, novament, en 
Edmilson, la Fundació del qual ja s'hi va sumar el 2018; la 
seva gran aportació de productes, sobretot pensant en els 
infants, i la seva presència i suport a la campanya va fer 
que la iniciativa donés un salt qualitatiu que s'ha notat 
en els anys següents. De fet, el 2019, tot i que ja no vivia a 
Barcelona, l'ex jugador va tornar a visitar Gràcia. I aquest 
2020, tot i que no pot venir a la Vila fi ns al gener per les res-
triccions de mobilitat, l'esportista brasiler ja ha confi rmat 
la seva disposició a aportar aliments. Sigui com sigui, man-
tenim el nostre objectiu de millorar els resultats any rere 
any i ajudar encara més famílies. A més, aquest any, comp-
tem amb el suport del Rebost Solidari. La crida es fa sobre-
tot per aliments de primera necessitat i envasats, com ara 
llet, iogurts, oli, arròs, galetes o cereals. El 2019 van superar 
les previsions i es van poder fet lots per a una trentena de 
famílies, deu més que l’any anterior, gràcies a les aportaci-
ons fetes per tothom. Enguany no defallim i confi em en el 
compromís i solidaritat de Gràcia.•


