
Casal Tres Lliris: 
"Se'ns retrata com 
a okupes i no ho 
som; amb el Districte 
hem treballat"
La plataforma es proclama 
hereva de 25 anys de reivindicació 
juvenil i avisa que "no pararà" P2

El projecte de la 
Ronda es retoca cap 
a la cobertura total i 
amb prou gruix per 
plantar-hi arbrat 
 
El Districte subratlla la reforma 
per justifi car l'habitatge públic 
de la carretera de Sant Cugat P4

Eleccions al Club 
Esportiu Europa
Entrevista a Víctor Martínez. 
"Els resultats ens afavoreixen i 
donen fe que les coses es fan bé"

Entrevista a David Prats. 
"Rebatrem el que no és cert però 
també farem propostes" P8

Gràcia ja té 123.651 habitants, 
es manté en 4t lloc en salaris i 
és líder en ordinadors per casa
El nombre d'animals de companyia creix prop d'un 30% en quatre anys i 
l'indicador de vehicles per habitatge, un 0,6, és el segon més baix entre districtes

Passavolants pel carrer Gran, una de les imatges quotidianes de Gràcia. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

L ’anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2020, 
publicat aquest novembre amb xifres tancades ma-
joritàriament corresponents a l’any 2019, ha regis-
trat un rècord d’habitants al districte de Gràcia amb 
123.651 empadronats ja 2020 que superen les dades 

dels últims anys. Aquest creixement, sempre lleuger però 
constant i signifi catiu en comparació als habitants del dis-
tricte de l’any 2010 (114.006), es concreta amb una mitjana 
d’edat de 44 anys i una ocupació per pis de 2,33 persones. 
A Gràcia hi ha 18.575 persones que viuen soles i un terç 
de les quals tenen més de 70 anys; 21 en tenen 100 o més. 

Les dades poblacionals només són un dels apartats de les 
prop de 500 pàgines que radiografi en la ciutat, amb nom-
broses incursions en les xifres comparatives entre els deu 
districtes. Hi ha aspectes més curiosos, com la llista dels al-
caldes de Barcelona des de 1835 o les altures dels principals 
colls o muntanyes. Continua a la pàgina 3
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Albert Balanzà

El Casal Tres Lliris ha desta-
pat aquesta setmana i deta-
llarà aquest dissabte en un 
acte què hi havia darrere de 
l'acció anònima que fa uns 

dies va fer aparèixer parets, mobi-
liari urbà i altres elements pintats 
de blau per tot Gràcia: la reivindi-
cació de 25 anys de l'Assemblea de 
Joves de Gràcia, nascuda el 1996 i fi l 
conductor del que va ser el front in-
dependentista del moviment oku-
pa i que s'ha metabolitzat, entre 
d'altres, en l'Associació Joves de 
Gràcia, gestionant una excomissa-
ria. En parla Anna Cabré, portaveu. 

L'abril de 2017 una nota de l'Ajun-
tament deia: Vila de Gràcia guanya 
un nou espai per a gent jove. Ara el 
Districte us vol tancar.
Volem posar de manifest amb la 
campanya la importància que té el 
casal a la Vila i tot el que aportem. 
Ja fa més de 25 anys de la creació 
de l'organització juvenil i ara al ca-
sal hi ha més de trenta col·lectius.

Feu soroll perquè no hi ha solució 
a la proposta de tancament que us 
ha llançat el Districte?
El que deixem clar és que la nostra 
activitat no pararà ni deixarem que 
s'esborrin aquests 25 anys. Pel que 
fa a l'Ajuntament estem igual que fa 
un mes: se'ns demana una llicència 
d'activitats que vol tutelar la nos-

Anna Cabré, portaveu del Casal Tres Lliris, després de l'entrevista. Foto: A.B.

Casal Tres Lliris: "Se'ns 
retrata com a okupes 
i no ho som; amb el 
Districte hem treballat"
La plataforma juvenil, hereva dels espais desallotjats de Can 
Cacau o del casal popular de Ros de Olano, avisa que "no pararà"

També heu tingut queixes veïnals.
Sempre hem tingut la voluntat de 
tenir una relació propera i bona 
amb les veïnes. És cert que en ac-
tivitats puntuals hi ha hagut molta 
assistència i això posa de manifest 
la mancança d'espais com el nostre. 
També creiem que s'ha infravalorat 
la tasca de retorn que fem al barri.

Can Cacau, Verdi, Ovidi Montllor, 
Ros de Olano, el primer Tres Lliris... 
Quan veieu aquests espais que heu 
hagut d'anar deixant, com ho in-
terpreteu? 
Entenem la construcció del movi-
ment juvenil com a llarg termini i 
veiem aquests espais com a gene-
radors d'una solidesa que no veiem 
com una derrota. Pensar en Can 
Cacau -jo encara no havia nascut- 
em produeix alegria.

El símbol d'una excomissria, pero, 
és un punt afegit. Us veieu mar-
xant o hi haurà pacte?
El que és clar és que no pararem.

Us heu sentit enganyats pel 
Districte o veieu que no hi tenien 
remei si hi havia queixes a fi scalia?
L'Ajuntament pren accions per vo-
luntat electoralista. Gràcia és un 
cau de vots dels comuns i ens vo-
len retratar com a joves okupes. No 
som okupes. Hi hem treballat qua-
tre anys i ells no han adequat l'es-
pai perquè hi hagués menys soroll 
o menys inseguretat. Les decisions 
tenen conseqüències.•

Breus

Districte i oposició 
obriran abans de 
festes el debat de 
la Rambla Verda

L'equip de govern de 
BComú i PSC convocaran 
abans de Nadal els grups 
municipals de l'oposició 
a una primera sessió 
de plantejament inicial 
sobre la Rambla Verda 
de Vallcarca. Els primers 
contactes amb els veïns es 
remunten al març de 2019 
i el febrer de 2020, amb 
almenys quatre propostes 
sobre la taula que 
s'inclinen per minimitzar 
els enderrocs però que han 
d'equilibrar l'espai verd 
projectat.

L'Ateneu Llibertari 
acull per segon 
cop el festival de 
cinema Nunes
De dimarts a dissabte 
l'Ateneu Llibertari acull 
la desena edició -segona 
amb seu a l'ateneu- del 
Festival Internacional de 
Cinema Nunes en honor 
al director portuguès. En 
aquesta ocasió, després de 
la inauguració de dimarts 
a les 18 h, es passaran 
fi lms com Las edades 
sensibles a la luz, Tierras 
construidas, Abuelas, El 
momento que queda, El 
huevo del dinosaurio o La 
mujer de las fotografi as. 
La clausura serà dissabte 
amb Gritos...a ritmo fuerte 
de Nunes a les 12h.

tra capacitat d'autoorganització i 
que va en contra de la nostra condi-
ció política. A més, és una llicència 
d'activitat que en cap moment se'ns 
ha reclamat des que fa quatre anys 
que vam assumir la cessió d'ús.

Hi ha una data límit que se us hagi 
comunicat perquè deixeu el casal?
Això no ho sabem.

La campanya Ens hi va la Vila, la del 
blau, reivindica un contínuum des 
d'uns inicis on no hi entrava pactar 
amb l'Ajuntament. Creieu que hau-
reu de tornar als orígens?
El nostre terreny de joc és el carrer 
i no descartem altres vies que ens 
puguin ser útils.

Deies que hi ha més de trenta en-
titats que utilitzen el casal, però 
almenys n'hi ha dues que no 
l'han volgut utilitzar, els esplais 
Matinada i Espurna. Per què?
Molta gent d'aquests esplais par-
ticipa al casal però hem valorat 
conjuntament que no és un espai 
adequat a les seves activitats i per 
a l'entrada i sortida dels seus usu-
aris. Reivindiquem com ells que 
necessiten un espai.

Heu tingut problemes de segure-
tat evidents.
Sí, i no ens hem tancat en cap mo-
ment al fet que hi haguessin obres 
per garantir les mesures de segu-
retat.
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Breus

L'entitat Barri 
Obert de suport 
als refugiats des 
de Gràcia es dissol

Barri Obert, entitat 
creada el 2015 per Arnal 
Ballester i Jordi Altarriba 
per recolzar des de 
Gràcia els refugiats que 
arriben a Catalunya, 
ha anunciat que es 
dissol. En un comunicat, 
l'associació admet que 
els plantejaments pels 
quals va començar encara 
son plenament vigents i 
que "som lluny d’haver 
assolit els objectius que 
ens han animat". En tot 
cas, Barri Obert assegura 
que s’han anat creant 
organitzacions i xarxes 
de suport "que asseguren 
la continuïtat de la tasca 
a la qual hem contribuït".

Un incendi afecta 
una moto i un 
contenidor a Sicília 
amb Còrsega

Una moto i un contenidor 
van quedar calcinats la 
nit de dimarts a dimecres 
després que es declarés 
un incendi a Sicília amb 
Còrsega. Efectius policials i 
bombers es van mobilitzar.

Societat
Gràcia ja té 123.651 
habitants, manté el 4t 
lloc en salaris i és líder 
en ordinadors per casa
El nombre d'animals de companyia s'eleva a 5.338 exemplars i 
l'indicador de vehicles, un 0,6, és el segon més baix de la ciutat

Ve de portada

L a Creueta segueix sent el 
sostre de Gràcia amb 246 
metres, mentre que el coll 
de Penitents s’eleva als 170 
metres. El perfi l territorial, 

en qualsevol cas, ajuda a entendre 
la dinàmica social i econòmica: 
Gràcia és el segon districte més 
petit de la ciutat amb 422,4 hec-
tàrees i això implica que, amb la 
meitat de sòl dedicat a residenci-
al, estigui a la cua de l'espai d'in-
dústria o d'equipaments, i és el 
segon amb més carrers (588) no-
més per darrere de Ciutat Vella. 
També és el segon districte amb 
menys arbres (7.593).

Gràcia torna a estar amb 977 
casos per sota del miler de naixe-
ments anuals quan anys enrere su-
perava el miler i la mortalitat tam-
bé retrocedeix als 1.018 casos el 
2019 en un exemple evident de pirá-
mide d’edat negativa. L'esperança 
de vida (amb dades encara de 2017) 
se situa en 86,7 en dones i 81,9 en 
homes. Per primer cop s'ha superat 
la xifra dels 5.338 animals de com-
panyia (el 2016 eren 3.827)

En l’apartat de cultura, destaca 
les 745.728 visites amb que la bibli-
oteca Jaume Fuster lidera el sec-
tor a la ciutat, sent el tercer equi-
pament d’aquest tipus pel que fa 
a fons documental amb 114.538 
exemplars (per darrere de Can 
Fabra a Sant Andreu i la Xavier 
Benguerel a Sant Martí. Les altres 

3.154.349 visitants de pagament i 
la Casa Vicens amb 163.096 visi-
tants, unes xifres similars a l’any 
anterior lleugerament a l’alça.

També és interessant l’apar-
tat sobre treball, amb els salaris 
mitjans de la ciutat, en els quals 
Gràcia se segueix situant en el 
quart lloc dels deu districtes 
amb una mitjana de 32.302 euros 
bruts per darrere de Sarrià-Sant 
Gervasi, les Corts i l’Eixample. 

En el pla de la mobilitat tam-
bé destaca el parc de vehicles, 
amb 60.219 registres totals que 
es distribueixen principalment 

en 33.810 turismes i 18.820 moto-
cicletes i un indicador de 0,6 ve-
hicles per domicili (superat per 
tots els districtes excepte Ciutat 
Vella). L’any 2019 va haver-hi 464 
accidents de trànsit atesos per la 
Guàrdia Urbana, el registre més 
petit entre districtes. 

Una altra curiositat fi nal es re-
gistra en les xarxes de connexió te-
lefònica: Gràcia és el districte amb 
més percentatge d’ordinadors per 
casa (un 95,9%) i el segon distric-
te amb menys línia fi xa de telèfon 
(un 78,1%, només per darrere de 
l’Eixample).•

Gràcia és el segon 
districte amb 
menys línia fi xa 
de telèfon, un 
78,1% de les llars

Gran de Gràcia, principal artèria cívica de la Vila. Foto: A.G.P.

biblioteques de Gràcia, la Vila de 
Gràcia i la de Penitents, registren 
260.190 i 52.741 visitants. En els 
espais d’interès arquitectònic, el 
Park Güell va tancar el 2019 amb 

Gràcies al suport de:



L’Independent de Gràcia
11 de desembre de 2020

4

Breus

Els centres Jujol 
i Rius i Taulet se 
sumen als talls per 
protegir les escoles 
Les escoles Jujol i Rius 
i Taulet s'han afegit als 
talls de trànsit que aquest 
divendres es desplegaran 
per la ciutat per demanar 
a l'Ajuntament més 
protecció a l'entorn dels 
centres escolars. L'aturada, 
a la qual s'hi han sumat un 
total de 17 escoles, es farà 
entre les 16.30 hores i les 17 
hores. Els dos centres del 
districte, un cop pacifi cat 
l'entorn de L'Univers, són 
els que han protestat més 
en els últims mesos. 

Societat
El projecte de la Ronda es retoca 
cap a la cobertura total i amb 
prou gruix per plantar-hi arbrat 
El Districte subratlla la reforma, ara en fase d'avantprojecte i sense data 
d'execució, per justifi car l'habitatge públic de la carretera de Sant Cugat

A. B.

La cobertura de la Ronda de 
Dalt ha tornat a aparèixer 
en el discurs polític i tècnic 
del Districte, quatre anys 
després de les reunions que 

van servir per presentar als ve-
ïns una primera idea de semico-
bertura entre avinguda Vallcarca 
i la plaça Alfons Comín (vegeu 
L'Independent número 626), però 
ara amb un retoc signifi catiu en la 
fase d'avantprojecte en redacció: 
la proposta ja parla de cobertura 
total i estableix prou gruix de pla-
ca perquè s'hi puguin plantar i fer 
arrelar arbres en una idea de pas-
seig verd que es combinarà amb 
"un programa funcional que cal-
drà trevallar amb els veïns".

Així ho va detallar dijous passat 
el Districte en el consell de barri de 
Vallcarca en una sessió tensada per 
les intervencions de l'AV Vallcarca-
Penitents al voltant de la construc-
ció de la promoció de 34 habitatges 
dotacionals a la carretera de Sant 
Cugat en l'espai ajardinat que gira 
des de l'avinguda de la Vall d'He-
bron. El director de Serveis Tècnics, 
Jordi Raboso, va emmarcar la co-
bertura de la Ronda en el procés fi -
nal de modifi cació del Pla General 
que es va impulsar a fi nals dels 90 
per aprofi tar els vorals amb equipa-
ments i habitatge públic.

Més polític, òbviament, va ser el 
regidor de Gràcia, Eloi Badia, que 
va vincular la construcció de l'ha-
bitatge públic a la possible gentri-
fi cació de la zona un cop es cobrei-
xi la Ronda. "El guany pot portar 
gentrifi cació i aquesta promoció 
hi competirà", va apuntar. El por-
taveu de l'AV Vallcarca-Penitents, 
Carles Sassot, va replicar que la co-
bertura de la Ronda no té termi-

nis d'execució, cosa que és certa, 
però Badia va confi ar que el pro-
jecte "pugui anar avançant i potser 
el 2022 tornarà a estar més a prop". 
"Segueix tenint interès el projec-
te de la carretera de Sant Cugat i 
cap grup polític m'ha dit el con-
trari", va concloure el regidor tor-
nant al tema polèmic i vinculant-lo 
a l'aprovació dels 34 pisos per una-
nimitat també ara fa quatre anys.

Aquesta unanimitat política, 
però, es trencarà aquest divendres 
per l'anunci del grup de Ciutadans 
de demanar la suspensió del pro-
jecte en la comissió d'urbanisme 
de la setmana que ve i la requalifi -
cació dels terrenys. La proposició 
de C's també planteja buscar una 
nova ubicació dels habitatges pre-
vistos al barri.•

Imatge de l'avantprojecte de la cobertura entre la plaça Alfons Comin i l'avinguda Vallcarca. Foto: Cedida

Desafectar el túnel de Sant 
Cugat en aquest mandat. També 
sense dates però aclarint el que 
es va quedar en una promesa 
electoral, el regidor de Gràcia 
va explicar en el consell de barri 
que el projecte de 400 pisos per 
sobre de la rotonda d'Alfons 
Comín (vegeu núm. 754) no està 
ni en fase de redacció, "però el 
tarannà és aquest i, quan ens 
hi poguem posar en aquest 
mateix mandat, desafectar". 

El CAP Larrard 
demana metges 
de capçalera 
per fer reforç

Amb una crida 
complementària i original 
a través de les xarxes, el 
CAP Larrard ha ampliat 
aquesta setmana la 
recerca que està fent 
pels canals ofi cials per 
reforçar la plantilla de 
metges de capçalera i 
suplir absències. Fins ara 
la iniciativa s'havia limitat 
al Col·legi de Metges i 
a organismes com la 
societat de medicina 
familiar CAMFIC, però 
la difi cultat de trobar 
professionals ha motivat 
aquesta nova crida.

Un senglar, durant el confi nament de l'abril, a Còrsega amb Sicília. Foto: Hotel 1882

tocol d'actuació des de l'Ajunta-
ment, perquè les batudes fetes el 
juliol de 2019 no han solucionat 
el problema. 

El conseller de Protecció Animal, 
Alberto Lacasta, es va reunir el pas-
sat 11 de novembre amb veïns afec-
tats de la part alta de Penitents per 
recollir casuístiques que serviran 
per activar un nou protocol més 
efectiu, de cara sobretot a la tardor, 
que és quan els senglars mares ex-
pulsen els cadells per atendre les 
noves cries i els grups de senglars 
joves poden aparèixer en espais 
verds de zones més urbanitzades.

Districte, Urbana i neteja, contra els senglars
Veïns afectats es reuneixen amb el govern local per activar un protocol més efectiu, sobretot a la tardor

A. B.

E ls senglars passejant per 
Gràcia a la recerca de 
menjar han deixat de ser 
notícia, encara que sobta 
trobar-los a altes hores de 

la matinada a Lesseps o fi ns i tot 
en l'etapa més dura del confi na-
ment a Còrsega amb Sicília, avis-
tats pels treballadors de l'Hotel 
1882. Hi ha veïns, però, al bar-
ri de Penitents, que hi conviuen 
des de fa molts anys fi ns que s'ha 
fet necessari establir un nou pro-

En el nou protocol, tal com va 
apuntar dijous passat el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, en el con-
sell de barri de Vallcarca, hi hau-
rà almenys la Guàrdia Urbana i 
els serveis de neteja: els agents 
faran vigilància i actuaran a par-
tir de les queixes i l'àrea de nete-
ja incrementarà la dinàmica per 
mantenir les condicions dels con-
tenidors. El fenomen, en tot cas, 
sempre va de baixa en la tempora-
da d'hivern, coincidint amb l'inici 
de producció d'aglans al bosc de 
Collserola, que suposa menjar per 
als senglars.•

Foto: À.G.P.
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EL NADAL DE

Espectacles familiars de curta durada
a la plaça de la Revolució

1 1h i 12h
17.30h i 18.30h

"Poesia a la masia" de la Companyia de Titelles PamiPipa
"La Revolució de les iaies" de la Cia Poker de Iaies

18 de desembre

1 1h i 12h
17h i 18h

"On és la sargantana" de la Companyia La Cuca Viu
"Conta contes" amb Aktes Teatre

28 de desembre

1 1h i 12h
17h i 18h

"La Revolució de les iaies" de la Cia Poker de Iaies
"On és la sargantana" de la Companyia La Cuca Viu

29 de desembre

1 1h i 12h
17h i 18h

"Conta contes" amb Aktes Teatre
"Poesia a la masia" de la Companyia de Titelles PamiPipa

30 de desembre

BARCELONA.CAT/GRACIA
#CiutatdeNadal

La iutatde da

RESERVA D'ENTRADES GRATUÏTES
*espectacles amb aforament molt reduït amb reserva prèvia

Gràcies al suport de:
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Albert Balanzà

A ra fa cinc mesos que totes 
les entitats implicades en 
el centre cívic La Violeta 
van llançar un alarmant 
SOS per la situació eco-

nòmica límit de l'equipament com 
a conseqüència de la crisi sanità-
ria. El problema se centrava en la 
incapacitat de les entitats gestores 
-sense afany de lucre- per generar 
ingressos del tupid programa d'ac-
tivitats de manera que es comple-
tés el pressupost del 2020 i en un 
moment que es van tallar d'arrel 

El pessebre dels clics de Josep Maria Contel, un clàssic de la Violeta. Foto: JM Contel

Les entitats de la Violeta 
salven l'any però avisen 
que cal replantejar el 
model de gestió cívica 
La gerència del centre cívic adverteix que el pressupost de 2021 
"perilla" si només s'espera una solució a través de subvencions

totes aquestes activitats. Dimecres 
tant la gerència de La Violeta com 
els portaveus de la Coordinadora 
de Colles de Cultura van coincidir 
a dir que s'ha salvat l'any, sobre-
tot amb dues subvencions conce-
dides per l'ICUB i la Generalitat, 
però que cal replantejar el model 
de gestió cívica.

"Ni tenim múscul ni capacitat 
d'endeutament i hem superat la 
crisi, però cal que ens preguntem 
què passa amb la base perquè so-
brevisqui el projecte", va apun-
tar Jordi Guilera en nom de la 
Coordinadora, que també va afe-
gir que en el cas de la Violeta no es 

compleix per part de l'Ajuntament 
els acords de gestió cívica d'altres 
equipaments de la ciutat als quals 
la institució municipal els cobreix 
dos terços del pressupost o tota la 
despesa estructural. "L'any que ve 
augmenta la dotació però no aca-
bem d'estar en aquests dos terços", 
va concloure Guilera. Ja al mes de 
juliol, les entitats (no només la 
Coordinadora sinó Gràcia amb el 
Sàhara o l'AVV Vila de Gràcia) van 
promoure un manifest que subrat-
llava que "la subvenció de Districte 
no cobreix les despeses estructu-
rals de l’equipament (personal i 
manteniment del servei i de l’edi-
fi ci); en aquest sentit, no cobreix ni 
tan sols les despeses de personal.

Dimecres, en el consell rector, 
també la gerent del centre cívic, 
Alba Puig, va advertir que si no es 
fa aquest replantejament de ma-
nera immediata el pressupost de 
2021 "perilla". En el torn de pre-
guntes aquests arguments de re-
toc dl model de gestió van rebre el 
suport del conseller d'ERC i expre-
sident de la Coordinadora, Guillem 
Roma, que va demanar al Districte 
"un nou marc normatiu".•

La font de la salamandra, element icònic del Park 
Güell, s'ha sotmès a una intervenció estructural, con-
cretament en la reparació de la bomba que subminis-
tra l'aigua procedent del dipòsit que hi ha a l'interi-
or de la font. L'efecte més clar és la retirada de tota la 
vegetació per restaurar els elements estructurals de 
metall i pedra deteriorats i que han posat al descobert 
també petits tapissos de trencadís.•

Obres a l'escalinata 
de la salamandra 
del Park Güell

La Coordinadora 
de Colles critica 
que l'Ajuntament 
no cobreixi més 
pressupost 

A. B.

Ara fa nou mesos la celebra-
ció que Districte i els impul-
sors de la representació de 

la Revolta de les Quintes havien 
dissenyat per commemorar els 
150 anys del fet històric va saltar 
pels aires. Enguany, l’efemèride 
servia per atorgar un nou impuls 
a la festa organitzada cada any 
per Trabucaires, i sumar dife-
rents activitats que entitats del 
districte havien planifi cat. La re-

presentació anual de la plaça de 
la Vila estava programada pel 29 
de març, i s'hi afegia també un es-
pectacle multimèdia el 4 d'abril. 

De tot plegat, ara com ara i te-
nint en compte que enguany la 
data era ofi cialment reconegu-
da pel Govern, la commemora-
ció central s'ha fet aquest dijous 
passat en una sala de l'Institut 
Català de les Dones en un acte 
impulsat per la Direcció General 
de Memòria Democràtica i el 
Departament de Justícia. 

L'escriptora Carla Gràcia, auto-

ra de Set dies de Gràcia, llibre que 
recrea els fets de 1870, ha centrat 
el debat defi nint els fets com "una 
revolta per la dignitat i la justicia" 
i subratllada per les dones que la 
van liderar. “A Gràcia es va ges-
tar el bastió de la resistencia”, ha 
apuntat, precisant que Sants va 
iniciar la insurrecció a la ciutat.

La ponència central, a càrrec 
de Mary Nash, catedràtica d’his-
tòria contemporània de la UB i 
especialista en els moviments 
de dones en les revoltes soci-
als, ha remarcat aquest paper 

femení en un context patriarcal 
on les dones eren considerades 
com a "éssers inferiors i sense 
capacitat de raonar. "Les dones 
eren tractades com a turba, però 

practicaven una violència selecti-
va i efi caç cremant registres per 
evitar el sorteig de les lleves". 
Una representació de la revolta 
ha tancat l'acte.•

El repor

El Govern commemora amb un acte a porta tancada 
els 150 anys de la Revolta de les Quintes 

El bastió de la resistència

Una representació de la revolta va tancar l'acte. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

Aamb molta expectació i amb bona part dels pro-
tagonistes s'ha presentat aquest dijous el vídeo 
promocional del projecte Gràcia Comerç, una 

banda sonora que reivindica la fi gura del músic gra-
cienc El Pescaílla, i que ha comptat amb artistes lo-
cals com Yumitus del Pichón (que posa la veu) o Elías 
González (guitarra) i la producció de Micky Forteza. 
"Quan juntes cultura i comerç, el resultat és aquest", 
ha explicat David Rodríguez, portaveu de la Unió 
de Comerciants de Travessera de Gràcia i ànima del 
projecte. Els músics graciencs s'hi van apuntar sense 
pensar-s'ho; a l'eqüació apareixia el Pesca i Gràcia, no 
calia res més. "Per a mi és el millor, jo el comparo amb 
Elvis Presley o Ray Charles", afegeix Manolo González 
'Patata', nebot del creador de la rumba catalana. I el 
seu fi ll Elias conclou: "Això portarà cua".•

Comerç i músics 
homenatgen 
El Pescaílla i la 
Gràcia rumbera
Familiars de l'artista 
protagonitzen una cançó 
per promocionar la Vila
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Breus

Un rodet per pedalar, 
una aplicació mòbil 
i una aplicació de 
videoconferència. Són 
les eines necessàries 
per realitzar les sortides 
virtuals en bicicleta que 
organitza el Club Ciclista 
Gràcia des d'aquest 
desembre. L'activitat, 
que es fa individualment 
des de casa però amb 
connexions en grup 
a distància, busca 
"mantenir l'ambient de 
club", tal com explica Luis 
Anglès, vicepresident del 
CCG, a més d'adaptar-
se a les restriccions 
sanitàries de les sortides a 
l'aire lliure. Les trobades 
virtuals per pedalar amb 
rodet tenen lloc dimarts i 
dijous a la tarda, després 
d'una votació entre sòcies 
i socis del club.

À.G.P.

Sortides virtuals 
del Club Ciclista 
com a alternativa 
a les excursions

El CN Catalunya 
enllesteix un 
pla de viabilitat 
econòmica

El Club Natació Catalunya 
està enllestint un pla 
de viabilitat econòmica 
per apuntalar els 
arguments en defensa de 
la continuïtat de l'entitat. 
Segons apunta el club 
mateix, aquests dies 
preparen un estudi amb 
l'objectiu de presentar-
lo a l'Institut Barcelona 
Esports (IBE), l'organisme 
de l'Ajuntament amb 
qui el Catalunya manté 
les reunions per trobar 
una sortida al deute que 
arrossega. Precisament el 
club i l'IBE es tornaran a 
reunir aquest divendres 
11 i està previst que el 
Catalunya reiteri la petició 
que l'Ajuntament es faci 
càrrec dels 1,5 milions 
d'euros pendents de les 
obres de reforma de les 
instal·lacions de Can Toda. 
D'altra banda, la iniciativa 
d'un grup de socis per 
salvar el club creada a 
la plataforma Decidim 
Barcelona ja ha superat la 
cinquantena de suports.

Àlex Gutiérrez Pascual

V íctor Martínez (Gràcia, 
1957) es presenta a la re-
elecció per presidir el CE 
Europa, després d'un fi -
nal de mandat marcat 

per la crisi sanitària. En aquesta 
entrevista telefònica analitza la 
campanya electoral, que comença 
aquest divendres, i valora les pos-
sibilitats que els comicis se cele-
brin dos dies.

A les darreres eleccions va aconse-
guir 115 avals i en aquesta ocasió 
101. Creu que en aquestes elecci-
ons perdrà suports?
No té res a veure. Aquesta vega-
da ha estat una mica més compli-
cat per no haver presència de so-
cis al camp, ha costat una miqueta 
més. És qüestió de voluntat, d'es-
tar uns dies amunt i avall fent tru-

Víctor Martínez: "Els resultats 
ens afavoreixen perquè donen 
fe que les coses s'estan fent bé"
El president sortint del CE Europa i aspirant a la reelecció considera que votar 
els dies 20 i 21 és l'opció "ideal" per donar "el màxim de facilitats i de socis"

cades i anant a buscar els vots a 
casa dels socis o on ells vulguin 
quedar. Estem força contents del 
nombre de butlletes que ens han 
signat els socis.

Com enfoca la campanya?
La campanya electoral s'enfocarà 
en les àrees bàsiques, com l'eco-
nòmica, l'esportiva, la social, màr-
queting i opcions de futur.

Defi neixi el seu equip.
Alguns formen part de l'anterior 
candidatura, d'altres són nous. 
Són gent europeista, amb moltes 
ganes i amb molt d'ímpetu per tre-
ballar per l'Europa.

Com infl uiran els resultats espor-
tius en els comicis?
Els resultats esportius ens afavo-
reixen perquè donen fe que les co-
ses s'estan fent bé en l'àmbit es-
portiu. No solament els d'aquesta 
temporada, sinó que és la culmina-
ció d'un mandat. El primer equip 
cada any ha anat superant la clas-
sifi cació. Es va culminar amb un 
play-off molt bo, no solament a ni-
vell esportiu sinó pel recolzament 

de tot el barri de Gràcia i rodali-
es. Si bé és cert que no el vam po-
der superar, l'equip va caure amb 
el cap ben alt i fent un molt bon 
joc. Estem intentant continuar de 
la mateixa manera. Anem primers 
del nostre grup després de set jor-
nades imbatuts i penso que conti-
nuem pel bon camí i fent les coses 
ben fetes, amb seny i pas a pas.

Com veu l’opció de celebrar les 
eleccions dos dies?
Em sembla la millor opció, do-
nat que el dia 20 és un dia en 
què en principi la gent de fora de 
Barcelona no podrà accedir a la 
ciutat. Si ho fem només el dia 21 
podria ser que algú per motius la-
borals no pogués tampoc assistir a 
votar. Si es fa els dos dies, donem el 
màxim de facilitats i el màxim de 
socis a poder emetre el seu vot. Em 
sembla la solució ideal donades les 
circumstàncies.•

David Prats. Foto: Cedida

À.G.P.

D avid Prats (Barcelona, 
1971) opta per primera ve-
gada a la presidència del 
CE Europa amb la renova-
ció com a principal bande-

ra. És l'aspirant més actiu comu-
nicativament i considera que cal 
ajornar les eleccions per aconse-
guir la màxima participació.

Per què demanen la suspensió?
El dia 20 hi ha limitació perimetral 
i la gent de fora de Barcelona no 
pot votar. La junta electoral ens va 
proposar 20 i 21, i creiem que quan 
es compleixin totes les mesures sa-
nitàries mirarem pel vot de la gent 
de fora de Barcelona i per la salut 
de les persones.
 
En aquest sentit, com veu l’opció 
de celebrar les eleccions dos dies?

David Prats: "Rebatrem coses que 
no són certes de l'altre candidat 
però també farem propostes"
El candidat que es presenta per primer cop a les eleccions del club escapulat diu que és 
"un miracle" haver aconseguit els avals i demana "revertir la situació d'estancament"

No la veig correcta. Tampoc ho 
contemplen els estatuts, que diuen 
que s'han de fer un sol dia. 

Com valora el fet d’aconseguir 52 
avals? Com es traduirà en vots?
El nombre d'avals està molt bé par-
tint de la base que no tenim cens i 
que no tenim contacte amb el soci. 
És un miracle, aconseguir-ho és 
tot un èxit. Un cop els tenim, pre-
tenem revertir la situació actual, 
en franc desavantatge respecte al 
president, i guanyar les eleccions. 

Com enfoca la campanya?
Presentem el nostre projecte i hi 
ha coses de Víctor Martínez que 
no són tal com les diu ell. Les re-
batrem però també proposarem. 
No és només fer crítica per criticar 
sinó que ho hem de rebatre i expli-
car-ho. El que és important és que 
a l'Europa hi hagi unió, perquè si 
només hi ha 314 socis amb dret de 

vot dels 462 que van votar a les dar-
reres eleccions, és una mica trist. 
Hem de recuperar l'Europa. 

Com defi niria el seu equip?

Estic súper orgullós del meu equip. 
Són excel·lents professionals i es-
tan treballant per un Europa il-
lusionant. Podem revertir la 
situació actual de l'Europa d'es-
tancament. 

Com infl uiran els resultats espor-
tius en els comicis?
Una petita ajuda és. Aquest any no 
ha baixat cap equip de 2a B i han 
pujat vuit equips en dos anys de 
Primera Catalana. A part, aquest 
any no es puja, es manté la catego-
ria. Si veiem qui és el líder de l'al-
tre grup, no és un líder habitual. 
Però això no resta mèrits a l'equip. 
Compto amb David Vilajoana, per 
la concepció de futbol que té. 
Continuaríem amb ell reforçant la 
part esportiva amb Javi Sánchez, 
que la coordinaria. Volem una 
metodologia des del primer equip 
fi ns a l'escola. Estaria bé planifi car, 
cosa que no s'ha fet fi ns ara.•

Víctor Martínez. Foto: Cedida

 Eleccions al Club Esportiu Europa
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FUTBOL
Tercera Divisió masculina 
(Grup 5A)
Jornada 8 
Europa 3 - 1 Castelldefels
Classifi cació
1. CE Europa .........17 punts.
2. FC Terrassa .......14 punts.
Jornada 9 
CF Igualada - CE Europa 
(13-12, 17h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 8
CE Europa 2 - 1 SD Osca
Classifi cació
1. AD Son Sardina 21 punts.
8. CE Europa .........10 punts.
Jornada 9
UD Collerenc - CE Europa 
(13-12, 17.30h)

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

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

WATERPOLO
Divisió d'Honor 
masculina (Grup A)
Classifi cació
1. CN Terrassa ....... 9 punts.
5. CN Catalunya ..... 4 punts.
Jornada 6
CN Barcelona - CN 
Catalunya (12-12, 18h)

Divisió d'Honor femenina 
(Grup A)
Jornada 6
Boadilla - Catalunya 
(Ajornat)
Classifi cació
1. CE Mediterrani .16 punts.
4. CN Catalunya .... 3 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CN Sabadell 
(19-12, 12:45)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal 
masculina(Grup 2)
Jornada 8
CFS Molins 99 7 - 3 Gràcia 
FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS .... 21 punts.
9. 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

Resultatsel repor

Entre l'autenticitat 
i el romanticisme

Jaume Jubert, Ricard Martínez i Francesc Daví, membres de la 
secció d'esquí del Club Excursionsita, recullen més de vint anys 

d'experiències al llibre 'Esquí de muntanya indòmit', amb 60 rutes

À. Gutiérrez Pascual

Jaume Jubert ,  Ricard 
M a r  t í n e z  i  Fr a n c e s c 
Daví són socis del Club 
Excursionista de Gràcia 
(CEG) i fa més de dos dè-

cades que practiquen esquí de 
muntanya. Ara fa més d'un any 
van decidir unir forces en el ter-
reny editorial i començar tota 
una travessa que culminarà a 
principis de l'any vinent amb la 
publicació d'una guia de 60 ru-
tes pel nord i el sud del Pirineu. 

Amb el títol Esquí de muntanya 
indòmit, l'objectiu d'aquesta guia, 
adreçada a persones afi cionades 
a l'esquí de muntanya, és donar a 
conèixer camins que s'han explo-
rat poc o que no són tan coneguts 
pel públic especialitzat. Però això 
no té res a veure amb la difi cultat 
per arribar als cims, ja que al lli-
bre es podran trobar itineraris de 
diferents nivells. 

"La idea és buscar rutes que 
tinguin un punt d'autenticitat", 
explica Ricard Martínez, que va 
presidir el CEG entre 2016 i 2019. 
La guia inclou cotes "més difí-
cils d'arribar" però també pretén 
"reivindicar cims més modes-
tos", apunta. D'aquesta manera, 
Jubert, Martínez i Daví recullen 
en aquesta obra "més de vint anys 
d'experiències plegats" fent esquí 

de muntanya, assegura. "Sempre 
hem mantingut un estil", diu 
Martínez, fent referència a que la 
competició passa a un pla secun-
dari. "Hi ha cims que hem anat a 
buscar", afegeix.

A l'autenticitat de les rutes 
seleccionades s'uneix "una idea 

romàntica" a l'hora d'elaborar 
aquesta guia. Els tres autors han 
apostat per les il·lustracions, re-
alitzades Francesc Daví amb tèc-
nica de llapis. Així, cada itinera-
ri anirà acompanyat de fotografi  
i dibuix. "A les guies d'esquí de 
muntanya va molt bé tenir una 
imatge que et marqui una idea. 
Un detall, d'un refugi o un cam-
panar", assenyala Martínez. 

La tercera aposta d'aquests 
esquiadors de muntanya passa 
per l'autoedició. A través de la 
plataforma de micromecenatge 
TotSuma, han aconseguit superar 
l'objectiu inicial de fi nançament 
per tirar endavant el projecte. I 
encara sumen suports.•

Una de les il·lustracions de Francesc Daví que s'inclouran a la guia. Foto: Cedida

La guia inclou 
cotes "més 
difícils" però vol 
"reivindicar cims 
més modestos"

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
depen-

dent

Cartes al director

Concentracions i 
recollida de signatures 
dels pensionistes 
Els pensionistes fem una concentració cada 
dilluns a las 10 hores a la Plaça Universitat. 
Però el proper dilluns 14 de desembre 
quan fi nalitzi la nostra concentració ani-
rem a donar suport a las 12 del migdia a la 
que es fa a la plaça Sant Jaume convocada 
per la Coordinadora d'Assemblea d'atu-
rats de Catalunya. Malgrat la votació del 
Congrés de Diputats, la COESPE continua 
la seva oposició al Pacte de Toledo, així que 
continuarem recollint signatures per a una 
auditoria independent del comptes de la 
Seguretat Social i amb les nostres mobilit-
zacions. A Gràcia, estarem recollint signa-
tures divendres 11 de desembre a la Plaça 
Lesseps i dissabte al Mercat de l'Abaceria. 
Els dos dies a les 11 hores.
Assemblea de Pensionistes de Gràcia

El Bàsquet Pedagògium 
Del passat número 824, volia fer un co-
mentari sobre l'article d'esports dedicat 
al bàsquet de Gràcia i els seus clubs i com 
s'adapten a les restriccions sanitàries. La 
meva sorpresa ha estat que quan llegia 
l'article en cap moment s'ha fet cap refe-
rència al club en què juguen els meus fi lls, 
el Bàsquet Pedagogium. Un club històric 
al barri de Gràcia que juga al pavelló Josep 
Comellas. Aquest club també ha reduït la 
durada de les sessions presencials de tots 
els seus equips i ha de realitzar entrena-
ments dissabtes perquè els seus jugadors 
hi puguin assistir. Per tot això penso que 
també s'hauria d'haver fet esment del nos-
tre club a l'article.
Rosa Maria Calaf Bacardit

Fe d’errades 
En el número anterior, a la pàgina 4 expli-
càvem que el Centre Moral serà la nova seu 
del Casal Corpus Grup de Teatre i escena-
ri de representació principal de les seves 
obres quan la seu seguirà estant a la pa-
rròquia de Corpus del carrer Bailèn.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

S'’obre un nou espai veïnal al barri de 
Vallcarca. Es tracta del Casal de bar-
ri, que començarà a caminar el ge-

ner vinent, amb seu a la històrica masia 
de Can Carol. De l’antic mas només s’ha 
pogut conservar la façana, pel deteriora-
ment sofert al llarg dels anys. Per dins tot 
és nou, fusta i pedra i hi trobarem dife-
rents espais per trobar-nos i fer activi-
tats. El Districte es va assumir les refor-
mes i ara en cedeix la gestió a les entitats 
del barri que conformen la FEACC. Hem 
anat seguint opinions i comentaris sobre 
els possibles noms que es podrien donar 
a les quatre sales d’aquest nou equipa-

ment. Se n’ha parlat d’un lligam amb la 
memòria de l’aigua en els barris del Coll-
Vallcarca: noms de torrents i fonts ja de-
sapareguts. Una molt bona idea. Però si 
es decidís posar-hi noms de veïnes i veïns 
remarcables, afegirem la nostra opinió. 
El nom d’Uri Caballero, que reivindica 
una part del veïnat, podria ser un; un al-
tre podria ser algun dels noms que s’han 
proposat. Ara bé, per ser equitatives, els 
altres dos noms haurien de ser de dones i 
hi ha noms de dones que han estat veïnes 
del barri, d’importància reconeguda, en-
tre les quals triar-hi una: dibuixants com 
la Pepita Pardell o la Pilar Blasco, una fo-
tògrafa, com la Margaret Gross, o una es-
portista, com la Lluïsa Consegal.•

Can Carol 

Hi ha noms de dones 
que han estat veïnes 
del barri, d'importància 
reconeguda 

Ull de 
dona

Els portals immobiliaris són lamentablement des que ha 
començat la crisi sanitària una mina de sorpreses a l'hora 
de trobar espais emblemàtics de Gràcia que es traspassen. 
A vegades aquest moviment dels propietaris dels negocis o 

entitats es fa pensant en un cercle no mediàtic, però realment és no-
tícia quan es fa aquest pas de repercusions socials dramàtiques per 
al nostre entorn. Veiem com tanquen o poden tancar els llocs on hem 
estat feliços, i mentrestant el mercat es va movent i el barri va can-
viant. Aquesta setmana s'ha superat una nova fi ta: l'anunci deia "loft 
neoyorquino en el centro de Barcelona". Fins aquí podíem arribar...

L'Europa es mobilitza 

E l Club Esportiu Europa celebrarà el 20 de desembre les terceres 
eleccions de la seva història, després de les experiències de 1984 i 
2007, amb el candidat a la reelecció, Víctor Martínez, i l'aspirant, 

David Prats, com a opcions, un cop aquests han passat amb escreix 
el tall d'avals necessaris i han deixat enrere el tercer home, William 
Maddock. La campanya entra en escena, doncs, amb els candidats de-
fi nits però també amb un molt bon senyal: la mobilització de més de la 
meitat dels socis del club en el tràmit dels avals. En temps de crisi sani-
tària el sobreesforç que han hagut de fer els candidats, els seus equips i 
els socis disposats no es pot passar per alt. Felicitats a tots plegats.

La setmana que ve s'entrarà defi nitivament en campanya, però tam-
bé és evident que la precampanya ha estat llarga: l'aspirant va enge-
gar-la quan encara la pilota rodava la temporada passada i el fi ns ara 
president va esperar a acabar el play-off per confi rmar la possibilitat de 
repetir. Han estat quatre anys de certa calma al club, de bons resultats, 
de bon joc, i això sempre benefi cia la junta actual. Aquesta junta ha tan-
cat aquest primer mandat després de fer una dura oposició a l'anterior 
president, Guillaume de Bode, que ara fa quatre anys va llançar la tova-
llola abans d'anar a eleccions, amb la gestió del Camp de l'Àliga com a 
patata molt calenta. Ara estem en una altra fase, amb problemes d'in-
fraestructures i d'enfortiment del club i de la seva base social, i la neces-
sitat de millora i de planifi cació la representa el fet que hi hagi més can-
didats a dirigir el club. És un altre bon senyal.

Tenim coses a dir als dos candidats: l'Europa té encara un llarg camí 
per recórrer en la recuperació del seu valor i impacte en tant que funda-
dor de la Primera Divisió; l'Europa té encara una gran feina a fer en el 
rearrelament a Gràcia i en la identifi cació dels convilatans amb el club; 
l'Europa ha de corregir tard o d'hora l'anomalia que suposa per a un 
club històric estar a Tercera Divisió; l'Europa ha d'aspirar a ser almenys 
el tercer club en rellevància de la ciutat; l'Europa ha de pensar en gran, i 
els recursos s'hauran de trobar. Som molts a primera línia per defensar 
el club, però hem de ser molts més.
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setmana

Vall de llàgrimes

Lluís Bou 

Valey of Tears’ (Vall de llàgrimes) és 
una magnífi ca sèrie d’HBO sobre la 
Guerra del Yom Kippur, de to anti-

militarista i basada en històries reals. Tal 
com és habitual en els autors jueus, la 
sèrie fa una lectura lateral de l’atac que 
van protagonitzar Síria i Egipte contra 
Israel el 1973. No és una sèrie èpica, ni 
tampoc historicista, sinó que se centra 
en les reaccions humanes i la inhumani-
tat de la guerra. El títol, referència bíblica 
popularitzada en el Salve Regina, hi pesa 
com una llosa del destí. I aquest escla-
ta com una magrana, en un moment de 
fortes tensions socials que es polaritza-
ven entre asquenazites (jueus procedents 
del centre i Est d’Europa que copaven la 
direcció del país) i mizrahim (jueus pro-

cedents de països àrabs, molts d’ells ha-
bitants de les noves localitats construï-
des per Ben Gurion al sud). Síria i Egipte 
van decidir atacar el dia del Yom Kippur 
(el Dia del Perdó) perquè esperaven tenir 
més possibilitats en ser una jornada on a 
Israel tot queda aturat. La sèrie mostra 
hores abans de començar la guerra com 
els soldats jueus preguen i fan dejuni, 
mentre al seu costat els àrabs israelians 
-s'entén que cristians orientals- s’esperen 
que acabin. L’idioma comú de tots ells és 
l’hebreu, però els soldats àrabs israelians 
parlen en el seu idioma entre ells.

Tot això, però, només és el ciclorama 
de fons. La pintura a primer terme és 
l’absurditat, la sordidesa, la bogeria de la 
guerra, amb un tractament visual que ho 
fa viure a l’espectador. El contrapunt no-
més és un jove analista del servei d’intel·-
ligència, amb espectre autista o asperger, 
com diuen que són molts dels qui treba-
llen en aquest servei a Israel, a causa de 
la facilitat per captar patrons d’activitat. 
La sèrie té un fort contingut psicològic, i 
mostra per què Israel va guanyar la guer-
ra. Però això ho haureu de veure.•

Opinió convidada
Ramon Vergés Setó, membre de l'equip de l'aspirant a la reelecció del CE Europa Víctor Martínez

Ganes, voluntat i ambició 
per seguir treballant

F a només uns dies que ha arrencat la precampanya 
per a nosaltres i encara se’m fa estrany que tot hagi 
passat tant de pressa. Fins fa uns dies encara fèiem 
feina al club, teníem Juntes i acabàvem de llimar els 
serrells de tot el que està en marxa. I és estrany que, 

després de quatre anys d’estar-hi tant fi cats, ara ens ho ve-
iem tot temporalment des de fora. Però ho fem amb les ga-
nes de continuar treballant, i crec que parlo en nom de tots 
els meus companys quan ho dic.

Aquest mandat al capdavant de l’Europa ha estat molt 
intens i ha tingut moments de tots els colors, però ens ha 
permès iniciar coses molt maques. Hem fet mans i màni-
gues per refl otar un club que s’enfonsava econòmicament 
i ens n’hem ensortit perquè tots hem remat plegats. Els di-
rectius, el president i els treballadors. Absolutament tots 
hem contribuït a dur el vaixell a port. I ara tenim ganes de 
seguir. Perquè sabem que el club pot i ha de continuar crei-
xent, perquè en tenim la fórmula i l’experiència per fer-ho. 
Cadascú en el seu àmbit, allà on destaca més, però hi apor-
ta el seu granet de sorra.

I per això hem començat la recollida d’avals amb to-
tes les ganes del món. En aquesta societat nostra no tot-
hom valora les coses que té, però nosaltres sí que ho fem. 
Tenim la possibilitat i el deure de mantenir viu el nostre 
club, de fer-lo gran i fer-lo créixer en tots els sentits. I po-
ques coses fan més il·lusió que això perquè ser de l’Europa 
és molt especial.

Mentre pràcticament tothom mira només els equips ge-
gantins que tenim a l’altra banda de la ciutat, és bonic veu-
re que hi ha un jardí a Gràcia i al seu entorn que segueix 
sobrevivint amb llum pròpia. I és un orgull poder dir que 
hi estem contribuint personalment. Perquè aquesta passió 
per l’Europa ens ve de molt lluny. Hem vist el nostre club 
en totes les situacions imaginables i hem rigut, cridat, cele-
brat i plorat amb l’escapulari.

Un munt d’històries que podrem explicar d’aquí molts 
anys, orgullosos, quan veiem els nostres equips –perquè en 
tenim més d’un- lluitant amb aquells que es fan dir “grans”. 
I llavors podrem recordar també aquest primer mandat i 
tot el que vam fer per començar a lluir. La feinada incansa-
ble que hem fet amb l’Antoni Pardo per restaurar el patri-
moni històric, veure com l’Ignasi o el Sergi s’han trencat les 
banyes per fer-ho quadrar tot, poder eixugar el deute a poc 
a poc però no deixar de créixer ni un pam. També la passió 
que hi han posat l’Agustí, el Ramon, el Siscu o l’Eduard per 
lligar acords, per tornar-nos a acostar a Gràcia, per recupe-

rar tota aquesta vida de club que s’havia anat perdent. I la 
petjada que hi deixa el president, en Víctor, que no ha defa-
llit ni un instant i ha posat l’ànima pel club.

I disculpeu si em poso massa emocional, però és que es-
tem molt satisfets del que hem pogut fer i alhora més que 
preparats per seguir fent encara més feina. L’Europa ho ne-
cessita i s’ho mereix i per això espero que puguem seguir-
la fent. Espero, de cor, que la massa social hagi vist tota 
aquesta passió traslladada al dia a dia i considerin que sí, 
que ens hem guanyat la confi ança de continuar. És agrada-
ble poder viure el club en positiu, mirant els aspectes que 
ens fa millors i només ens cal acabar-los de fer lluir per ser 
totalment imparables.

Visca l’Europa!•

Mentre pràcticament tothom mira 
només els equips gegantins que 
tenim a l'altra banda de la ciutat, 
és bonic veure que hi ha un jardí a 
Gràcia i al seu entorn que segueix 
sobrevivint amb llum pròpia; i és 
un orgull poder dir que hi estem 
contribuint personalment

No és una sèrie èpica ni 
historicista, sinó que se 
centra en les reaccions 
humanes a la guerra 

Cedida

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

Fins al 30 de desembre 
La solidaritat en temps de coronavirus
Aquesta exposició vol ser una 
retrospectiva de la feina que s’ha fet 
des dels moviments Maker per donar 
resposta a les necessitats 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 
informacio@ccelcoll.org.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

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 
arquitectònics i espais verds que ja estan 
catalogats i l’altra que mostra alguns 
dels elements que l’entitat ha demanat 
que es preservin 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 internacionals 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 
moviment, que reuneix per primer cop 
davant del públic models històrics com 
ara el 600 o el Panda Papamòbil. Els 
automòbils aniran canviant cada setmana 
i en total es podran veure 17 vehicles que 
conformen part de la memòria col·lectiva. 
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 
“ultraacadèmies” emprat al segle XIX pel 
crític d’art Raimon Casellas per referir-
se a les obres carregades d’un erotisme 
impropi de la seva època. 
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Fins al 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. Aquesta mostra 
és un homenatge de les Biblioteques de la 
ciutat 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, 
artista i col·leccionista d'art que va morir 
el passat gener. La mostra, comissariada 
per Cristina Agàpito, presenta obres 
d'Ernesto Ventós vinculades amb la 
tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20) 

Actes
Divendres 4 de desembre
Teatre: El puto bitxo. Dinàmics Teatre. 
Representació a càrrec d'Albert Capel, de 
la cia Vada Retro.
CC La Sedeta (Sicília, 342), a les 18 h 

Parlem amb Belén López Perió i Bel Olid. 
En directe des del canal de YouTube de 
Biblioteques de Barcelona a les 19 h

Narració oral: La història del senyor 
Sommer. 
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 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 vintena 
d’artistes joves que mostraran les seves 
creacions artístiques i artesanals. 
La Fontana, des de les 11 a les 19 h 

Lletra petita. Aperitius muisicals: Menuda 
Òpera. A càrrec de Musicològics. 
En línia a IG (@bibliotequesbcn_acasa), 
a les 12 h

Sac de rondalles. Contes de circ! Amb 
Anna Casals. Edat: +4 anys. Malabaristes, 
equilibristes, pallasses i ballarines... 
Històries màgiques històries del circ. Cal 
inscripció prèvia. Cabuda limitada. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 12 h

Música en viu: La Vodoo (swing & new 
orleans jazz duo). Aforament limitat. Cal 
reserva prèvia.
L'Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), 
a les 13 h

Teatre familiar: Màgia Kids.
Teatreneu (Terol, 24), a les 17 h

Teatre: Magias para normales. Una 
comedia alucinatoria. Amb Isaac Jurado.
Teatreneu (Terol, 24), a les 17.45 h 

Teatre: El puto bitxo. Dinàmics Teatre. 
Representació a càrrec d'Albert Capel, de 
la cia Vada Retro.
CC La Sedeta (Sicília, 342), a les 18 h 

Concert de nadales amb el quartet 
Melt. Cal fer reserva prèvia a direccio@
hotel1882.com.
Bar Bobo de l'Hotel Barcelona 1882 
(Còrsega, 482), a les 18 h 

Concert: Yehosuá Escobedo Latin Vibes.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 20 h

Diumenge 13 de desembre
Itinerari Gràcia 1900. L'aparador burgès 
d'un barri obrer. Des de la Salut es 
recorren 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 

Teatre: No em diguis reina. Direcció: 
Emili Corral i Glòria José. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17 h

Dimarts 15 de desembre
Festival IN-EDIT: Lambert & Stamp. 
James D. Cooper. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 16 de desembre
Ciclo ADI-Making Of: Il·luminació. Tres 
xerrades amb diferents experts. 
Casa SEAT (Pg. Gràcia, 109), a les 19 h

La Taverna del CAT: Víctor Salvatti i Ed 
Moreira. Accés lliure amb reserva prèvia.
Bar del CAT (Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dijous 17 de desembre
Parlem amb Carme Torras. L'escriptora 
i professora d’investigació a l’Institut de 
Robòtica presentarà Estimades màquines 
(Males Herbes, 2020).
En directe a IG (@bibliotequesbcn_
acasa), a les 19 h

Entitats

Divendres 11 de desembre
Xerrada: La deriva repressiva i salut 
mental. A càrrec d'Antoni Talarn, 
professor de Psicopatologia de la UB. 
Aforament limitat. També hi haurà debat 
online a meet/jit.si/GraciaLlibertat.
Cercle Catòlic de Gràcia (Santa 
Magdalena, 12), a les 19 h 

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@
boscturull.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

Recollida de joguines de la Fundació Festa Major 
Campanya impulsada per la Fundació Festa Major de Gràcia, els Castellers de 
la Vila de Gràcia i la Federació de Colles de Sant Medir, i en col·laboració amb 
el Rebost Solidari, per recollir joguines per a famílies vulnerables amb nens i 
nenes a càrrec. Diferents comerços també s'hi han afegit, i aquest dissabte 12 
de desembre hi haurà una carpa solidària a la plaça de la Virreina i la plaça 
del Diamant amb voluntaris de diferents entitats gracienques on es podran 
lliurar les joguines i també contes i llibres per a infants de 0 a 12 anys.

Dissabte 12 de desembre a la plaça Virreina i a la plaça de la Vila
Fins al 18 de desembre a Can Muson (Alzina, 7-9), de 10 a 21 h

TW Fundació Festa Major

Amb el suport de

Recomanem
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Eso que tú me das. Dv, ds, dg, dc 

i dj, 15.50.
• El verano que vivimos. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 17.20 i 19.50.
• El arte de volver. Dv, ds, dg, dc i 

dj, 15.45. 20.15.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 17.45 i 20.00.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 15.55 i 18.10.
• Nieva en Benidorm. Dv, ds, dg, dc 

i dj, 16.00 i 18.45.
• El jinete del dragón. Dv, ds, dg, dc 

i dj, 16.00.
• Cielo de medianoche. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 19.50.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj, 

18.05. 20.10.
• En guerra con mi abuelo. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 15.50 i 18.00.
• Las brujas de Roald Dhal. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 16.00.
• Cielo de medianoche. Dv, ds, dg, 

dc i dj. 18.35. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Sentimental. Dv i dc, 16.30, 18.15 

i 20.00. Ds, 18.15 i 20.00. Dg, 12.00, 
18.15 i 20.00. Dj, 16.30.

• El cavaller del drac. Ds i dg, 16.00.
• Terra de telers. Dv, ds i dg, 17.15. 

Dc i dj, 16.30.
• El rayo rojo. Dv, ds i dg, 19.30.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds i 

dc, 16.00, 18.00 i 20.00. Dg, 12.00, 
18.000 i 20.00. Dj, 16.00 i 18.00.

• La innocència (cicle de cinema 
valencià). Dj, 20.00

• Binti. Dg, 16.00.
• Cançons per infants i bestioles. 

Dg, 12.00.
• Pippi i el senyor sense son. Ds i 

dg, 16.00.
• Rigoletto (diferit des de 

Londres). Dj, 18.00.
• The way of the psychonaut. Dc, 

19.00.
• Después de ocho. Dj, 19.00. 0.

Verdi. Verdi, 32. 
• My Mexican Bretzel. 11.30, 14.00. 
• Nieva en Benidorm. 11.30, 14.00, 

16.00, 18.20 i 20.00.
• Sentimental. 16.15, 18.20 i 20.40.
• Josep. Ds i dg, 14.00, 16.15 i 20.15. 

Dv, dm i dj, 14.00, 16.15, 18.05 i 
20.15. Dl i dc, 11.30, 14.00, 16.15, 

18.05 i 20.15.
• Cielo de medianoche. 19.45.
• Cómo sobrevivir en un mundo 

material. Dv, ds, dg, dl i dj, 14.00 i 
18.00. Dm i dc, 14.00.

• Madame Curie. Dv, ds, dg, dm i 
dj, 14.00, 16.10, 18.05, 20.10. Dl 
i dc, 11.30, 14.00, 16.10, 18.05 i 
20.10. 

• La vampira de Barcelona. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 16.00.

• Mank. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 11.30.
• El caso Fischer. Dm, 11.30.
• Mi vida como un perro. Dj, 11.30.
• Canaletto y el arte de Venecia. 

Dm, 11.30 i 18.15.
• Pippi i el senyor sense son. Ds i 

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

11.30 i 17.50.

Verdi Park. Torrijos, 49
• De Gaulle. De dv a dc, 16.00 i 

20.10. Dj, 16.00.
• Regreso a Hope Gap. 18.10.
• My Mexican Bretzel. 16.00, 18.25 

i 20.30.
• La voz humana. 17.30.
• Emma. Dv, ds, dg, dl i dc, 19.55.
• El año que dejamos de jugar. 

16.00.
• La vampira de Barcelona. 18.20 i 

20.10.
• Corpus Christi. 16.00.
• Volver a empezar (Herself). 18.15.
• Cielo de medianoche. Dj, 19.55.
• El caso Fischer. Dm, 20.00.
• Mi vida como un perro. Dj, 20.00.

Breus

La programació 
en viu torna al 
Soda Acústic 
els dissabtes
Soda Acústic (Guilleries, 
6) ofereix sessions en 
viu dissabtes a les 20h. 
El multipercusionista 
Yehosuá Escobedo 
homenatjarà el compositor 
suec Cal Tjader a la sessió 
del 12. El següent dissabte 
Ofer Ronen Quartet oferirà 
concert de fl amenc fusió i 
tancarà el mes Soda Jazz 
trio amb Elisenda Julià. 

L'Almeria convida 
el públic a cantar 
a les sessions 
'Come & Sing' 
L'Almeria ofereix als 
espectadors amb ganes de 
sortir a l'escenari a cantar 
acompanyats del piano la 
sessió 'Come & Sing'. La 
persona interessada pot 
portar pianista o deixar-
se acompanyar pel músic 
de la sala gracienca. 
La propera sessió és 
diumenge 20 a les 19 h.

Silvia Manzanera

L'octubre de 2021 la biblioteca 
M. Antonieta Cot i Miralpeix 
celebrarà deu anys de tra-
jectòria. L'equipament de 
Vallcarca i els Penitents, 

després de mesos de tancament i 
d'aturada de les activitats a causa 
de la crisi sanitària, va recuperant 
alguns dels projectes que es van 
interrompre al març i es planteja 
nous reptes, com ara el desenvo-
lupament de dos centres d'interès 
més -un de justícia global i un altre 
de drets dels animals- o potenciar 
la línia enfocada a adolescents i jo-
ves. "La ubicació i accés de la bibli-
oteca sempre han representat una 
difi cultat i per això el nostre objec-
tiu des del primer dia ha estat in-
crementar usuaris i visites", explica 
Alba Ferrer, responsable del centre.

En aquest sentit, la biblioteca 
va tancar el 2019 amb un total de 
52.741 visites i 4.260 usuaris ins-
crits. El nombre de visites per dia 
va passar de 195 el 2018 a 213 el 
2019. "De moment no hem recu-
perat l'activitat presencial però es-
perem reprendre els projectes que 
ens funcionaven bé", afegeix la bi-
bliotecària. Un d'ells és el projec-
te d'inclusió social i d'intervenció 
terapèutica i emocional, Lectures 
triangulars amb Gossos de Teràpia, 
per tal de millorar les capacitats 
d'aprenentatge, potenciar o adqui-
rir les habilitats lectoescriptores i 

Racó de lectura escollit per a la diada del 8 de març. Foto: Cedida

Noves especialitats i 
projectes per a joves, 
reptes de la biblioteca 
Cot i Miralpeix el 2021
L'equipament de Vallcarca encara el desè aniversari amb 
l'objectiu d'incrementar visites i recuperar activitats

desenvolupar les estratègies i les 
destreses socials dels alumnes amb 
necessitats educatives especials, de 
l’Escola Lèxia. El 2021 està previst 
que es dugui a terme al llarg de vuit 
sessions amb un "grup classe" for-
mat per 8 joves d'entre 11 i 14 anys.

L'especialitat de la biblioteca, 
la música jazz i blues, s'ha ampliat 
enguany amb el soul. També s'està 
creant un centre d'interès en justí-
cia global i es vol consolidar el de 
dret dels animals, uns fons biblio-
gràfi cs que se sumarien al d'hàbits 
saludables i desenvolupament per-
sonal. "La idea és fer xerrades o ta-
llers vinculats a aquests fons i així 
fer-ne difusió", assegura Ferrer. 

Un altre dels reptes de la biblio-
teca per als propers mesos, a més 
d'impulsar els espais pensats per 
als joves, és recuperar la gent gran, 
un dels col·lectius més nombrosos 
i actius de l'equipament que amb 
la pandèmia i el confi nament s'han 
hagut de desvincular. "En la mesura 
del possible volem oferir la màxima 
activitat social, crec que tots ho ne-
cessitem", clou la bibliotecària.•

Amb la gimcana de sofà del 
projecte Radars. La biblioteca M. 
Antonieta Cot i Miralpeix participa 
a la proposta de la Taula Radars 
'Gimcana de sofà per a la gent 
gran', una activitat que arrenca el 
16 de desembre i fi ns al 31 de març, 
amb l'objectiu d'alegrar els dies 
a les persones grans. A més de la 
biblioteca, els interessats poden 
recollir el seu dossier a diferents 
punts del Coll, Vallcarca i Penitents.

La plaça de la 
Fontana reunirà 
artistes joves a la 
2a Mostra'art
La segona edició de la fi ra 
d'art i artesania tindrà lloc 
aquest dissabte tot el dia 
a la plaça de la Fontana, 
on una vintena d'artistes 
joves mostraran les seves 
creacions en fotografi a, 
dibuix, cosplay, disseny, 
joieria i collage. Amb 
taller de samarretes de 
Camila Lozano i música 
del col·lectiu Wake Up 
Jamaica!

S'ha creat el 
centre d'interès en 
justícia global i es 
vol consolidar el de 
drets dels animals
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'Calaix de sastre', 
nova exposició 
de Teresa Vergés 
a l'espai PQNO

L'escriptora gracienca 
Teresa Vergés presenta 
fi ns al 16 de desembre 
a l'espai PQNO (Tres 
Senyores, 3) la mostra 
Calaix de sastre, una nova 
exposició que s'alimenta 
de la sèrie Poesia Visual 
que ja va presentar el mes 
d'octubre, ara ampliada 
amb nous textos, noves 
estètiques i nous formats 
i obres que incorporen 
elements orgànics. A més, 
aquest dissabte l'artista 
membre de Minerva serà 
tot al dia al Mercadet de 
PQNO presentant una 
sèrie de targetes que 
ha creat per felicitar les 
festes, seguint la línia de 
Poesia Visual.

Cedida

el repor

El capítol més colpidor 
de l'oncle americà 

El fi lm 'Josep' és un homenatge a la fi gura del dibuixant i exiliat republicà Josep 
Bartolí i Guiu, oncle de l'expresident gracienc de l'Europa Josep Bartolí i Montoliu

Albert Benet

L’expresident gracienc de l’Eu-
ropa, Josep Bartolí i Montoliu 
(1930-2018) recordava sovint 

la bona sintonia que va mantenir 
sempre amb el seu oncle de Nova 
York, l’artista polifacètic Josep 
Bartolí i Guiu (1910-1995). La di-
mensió històrica del tiet Bartolí 
rau en una sèrie de dibuixos col-
pidors que refl ecteixen les condi-
cions inhumanes dels milers de 
presoners republicans que van 
passar pels camps de concentra-
ció francesos de la Catalunya del 
Nord. Bartolí va ser un idealista 
llibertari cofundador del Sindicat 
de Dibuixants de Catalunya, un 
organisme vinculat a la UGT. 
També va ser comissari polític i 
combatent al front d’Aragó. Una 
carta de presentació que l’hau-
ria dut directament al cementiri 
sinó hagués fugit Pirineus enllà. 
D’aquell exili forçat i la seva su-

pervivència als camps francesos 
en va deixar constància gràfi ca. 
Després de més de dos anys em-
presonat, sortosament va poder 
escapar-se i arribar fi ns a Mèxic, 
on va rebre el suport dels intel-
lectuals catalans. Dels dibuixos 
conservats en va editar un llibre 
que palesa l’horror viscut. La 
seva relació amb la pintora Frida 
Kahlo i el seu salt als Estats Units, 

on va guanyar-se la vida com a di-
buixant i escenògraf, van obrir-li 
portes noves.

Coincidint amb el 25è ani-
versari de la mort de Bartolí, 
les sales de cinemes de la ciutat 
(Vegeu la cartellera del Verdi) 
van estrenar la setmana passa-
da el fi lm Josep, que ha dirigit 
el també dibuixant Aurel (Le 
Monde) i que compta amb les 

veus dels catalans Sergi López 
i Sílvia Pérez Cruz. Aquest fi lm 
és un dels fi nalistes dels premis 
europeus del cinema que demà 
s’entregaran a Berlin.

Però la vida del Josep Bartolí 
donaria per a fer-ne una sèrie, 
segons recorden els seus descen-
dents. Un d’ells, en Jordi Bartolí, 
és l’autor del llibre La retirada, 
editat fa uns 10 anys. En clau lo-
cal, els seus renebots afi rmen 
que l’exili de Bartolí va començar 
al carrer Progrés, on vivia la seva 
germana Rosa. Va ser allà on di-
uen que el van anar a detenir 
les autoritats franquistes. Però 
ell va poder escapolir-se lliscant 
per les canonades del celobert. 
També afi rmen que va formar 
part de la secció atlètica del CD 
Europa als anys 20. Un capítol 
que rebla el lligam entre el Josep 
Bartolí dibuixant i el seu nebot 
europeista reconegut i enyorat. 
Les cendres dels dos genis repo-
sen avui a Premià de Mar. •

Nebot i oncle en una trobada familiar i cartell del fi lm. Foto: Família Bartolí-Samper

Gràcies al suport de:
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La torratxa

Aprendre dels 
arbres
Valentina Baratti

 

Cant degli alberi (El cant dels ar-
bres) és un llibre d'Antonio 
Moresco, un escriptor de Màntua, 

gran apassionat del senderisme: la seva 
biografi a explica que va creuar cami-
nant la península itàlica i part d'Euro-
pa. La seva ultima obra és una novel·la 
onírica, ambientada en els carrerons 
estrets d'una Màntua deserta, en ple-
na pandèmia Covid. L'autor tria, en un 
món colpejat per un ens invisible, es-
criure sobre els arbres; concretament 
sobre els arbres emmurallats: els que 
creixen en el ciment, en les esquerdes 

dels edifi cis. Sobre les tiges que s'obren 
pas en les clavegueres, a les voreres de 
les ciutats. Sobre les arrels que, lluitant 
contra l'asfalt, es despleguen en recerca 
de l'aigua, mentre les branques s'esti-
ren tot buscant el sol. 

Una vida silenciosa, la dels arbres, 
testimonis de la vida dels homes, 
aquestes estranyes criatures. Una faula 
escrita en els mesos més durs d'aquest 
any, en la qual s'alternen les dades es-
garrifoses dels morts amb la paraula 
eterna de la naturalesa. 

Les refl exions d'aquests especials ar-
bustos són commovedores. Des de la sa-
viesa antiga, l'autor ens parla de l'exis-
tència, de la màgia de voler viure, de la 
lluita quotidiana en un món hostil, per 
assolir el raig de llum que ens permet 
viure. Aprenem dels arbres emmura-
llats, obrint-nos pas entre les adversitat 
per tal de seguir creixent.•

Des de la saviesa antiga, 
Moresco ens parla 
de l'existència, de la 
màgia de voler viure

Òscar Mejías BlanchGraciencs a la contra

Fer de pont. Així de clarament i concisa és com de-
fi neix la Rosaura Serentill la feina del Banc de re-
cursos. Amb avantpassats graciencs, i establerta 
a Vallcarca, la Rosaura demostra ser una persona 
implicada donant suport a moltes de les reivindi-

cacions del barri i formant part de diversos col·lectius. Un 
d’aquests és el Banc de Recursos, del qual n’és la represen-
tant. “La nostra missió és aprofi tar i redistribuir els recur-
sos materials, tècnics i alimentaris de forma solidària per 
contribuir a la justícia social i reduir l’impacte ambiental 
evitant més generació de residus” explica la Rosaura. És 
a dir que treballen amb un doble objectiu: la solidaritat i 
la sostenibilitat. I per arribar a aquest doble objectiu han 
tingut clar des del principi que cal conscienciar, no només 
a la gent de manera individual, sinó que és necessari tei-
xir xarxa amb entitats, empreses i molts voluntaris per tal 
d’implementar circuits d’economia circular per a reaprofi -
tament de recursos.

Aquesta va ser una iniciativa que va portar a terme, fa 
vint-i-quatre anys, en Jesús Lanao, l’actual president del 
Banc de Recursos, “en adonar-se de la quantitat de recur-
sos que a Catalunya es deixaven d’utilitzar, tot i encara te-
nir una vida útil”. A partir d’aquí, l’associació ha passat per 
diverses etapes. Al 2008, amb l’inici de la crisi, el Banc de 
recursos va formalitzar el Pont Solidari, amb el que es de-
rivaven recursos a entitats i projectes socials, començant 

a oferir aquests serveis aquí mateix, en veure que s’ha-
via obert aquesta necessitat. I al 2015 van ampliar serveis 
amb la creació del Pont Alimentari, en col·laboració amb la 
Fundació Rezero. L’objectiu d’aquest nou servei va ser el de 
“sensibilitzar i fer incidència política per crear lleis que re-
gulin i ajudin a reduir les xifres escandaloses del malbara-
tament alimentari”.

Aquest 2020 s’han trobat amb una nova crisi, una de més 
global. I, curiosament, aquesta crisi els ha reportat moltís-
sima feina: “S´han incrementat els recursos disponibles per 
reutilitzar. El teletreball i malauradament el tancament de 
moltes empreses fa que tinguem molts recursos reaprofi ta-
bles que no hem parat de derivar”, comenta la Rosaura. 

Però, sens dubte, l’esdeveniment estel·lar va culminar el 
passat 4 de març quan, després de més de quatre anys de 
lluita, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei pione-
ra a Europa: la Llei de prevenció de les pèrdues i el malba-
ratament alimentari. Aquesta va ser una tasca multisecto-
rial, en la que el Banc de Recursos va posar el seu granet de 
sorra per canviar la realitat del malbaratament.

Ara miren al futur amb les energies plenes per seguir 
oferint els seu serveis a la societat, però amb l’esperança de 
deixar de deixar de ser necessaris i, per tant, deixar d’exis-
tir. Per arribar a aquí no demanen més voluntaris o diners, 
sinó que la gent exerceixi més la cultura de la reducció i la 
reutilització . “Fins aleshores, seguirem fent de pont!”•

Una part de la feina del Banc de Recursos és teixir xarxa amb entitats, empreses i molts voluntaris. Foto: Cedida

La responsabilitat 
de fer de pont


