
Els desnonaments 
a Gràcia, sobretot a 
la Vila i a Grassot, a 
llogaters i ordenats 
per petits tenidors
Les atencions a Serveis Socials 
i els ajuts per alimentació es 
multipliquen per cinc P4

El Districte descarta 
una plaça a l'Abaceria: 
"hi va un mercat, 
hi ha pressupost i 
projecte de redacció"
Reportatge: Espai Abaceria, 
una idea ja projectada l'any 2017 
a Arquitectura de la UPC P6

Ni la Fundació 
Marcet ni Lluïsos 
optaran a la gestió 
del poliesportiu 
Josep Comellas 
Aprovat el projecte per canviar 
la gespa del Camp de l'Àliga, que 
s'avançarà al Nou Sardenya P9

Vallcarca projecta el nucli antic 
pacificat, amb 70 arbres nous i 
recollida pneumàtica de brossa 
L'Ajuntament aprova inicialment l'anomenada Anella de Serveis, la 
urbanització que donarà peu al nou barri vell a l'entorn del carrer Farigola

El carrer Farigola i Can Carol i el nucli històric, vist des de dalt de la pedrera de Vallcarca, a Mare de Déu de la Salut. Foto: A. G. P.

Albert Balanzà

La reconstrucció de Vallcarca, lenta i amb la majo-
ria de peces urbanístiques públiques i privades pen-
dents, ha avançat un pas més amb la publicació dels 
detalls de l'anomenada Anella de Serveis, la urba-
nització interna i externa del cor del nucli histò-

ric del barri, que implica els carrers Farigola i Mare de 
Déu de la Salut però també vials secundaris com Cambrils, 
Argentera, Calendau i Medes.

L'aprovació inicial de les obres, en sis minifases durant 
14 mesos, no està datada ni detallada encara en el pla d'in-
versions, però el projecte ara permet conèixer la concre-
ció del renovat barri amb voreres ampliades, carrers amb 
plataforma única sobre diferents superfícies per atenuar 
el trànsit i les velocitats, la plantació d'una setantena d'ar-
bres i la connexió del nucli amb la xarxa de residus urbans 
de Lesseps que recull la brossa amb el sistema pneumàtic 
d'aspiració subterrània. Pàgina 3
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2 Política

Albert Balanzà

Encara sotragats pels can-
vis no confi rmats de data 
de les eleccions, els partits 
amb representació muni-
cipal a Gràcia han arrencat 

la campanya del 14-F aquest dijous 
amb una mínima estructura que 
passa per una forta deriva virtu-
al, amb les tradicionals paradetes i 
innovacions en forma de mini-mí-
tings als punts de pas de vianants.

Junts x Cat, que posa en lloc de 
sortida el militant local i excap de 
gabinet del president Puigdemont, 
Josep Rius, ha volgut innovar amb 
un format de mítings anomenats 
speaker's corner i complementarà 
les accions de carrer amb parade-
tes. Els sobiranistes, però, han ha-
gut de traslladar a última hora al 
nivell virtual l'acte central d'inici 
de campanya que ja havíem pre-
fi gurat i reservat a la plaça de la 
Virreina.

Catalunya En Comú, que sem-
pre s'havia prodigat també per 
fer algun acte obert a les places de 
Gràcia, enguany ho ha descartat i 
potenciarà el seu candidat local, 
Marc Hortal, en un acte virtual so-
bre educació encara sense data. 
Totes les precaucions i zero con-

El debat a Lluïsos, aquest dijous. Foto: A. G. P.

La campanya arrenca 
amb una forta deriva 
virtual i presència al 
carrer en petits actes 
Independentistes i comuns debaten sobre el model de 
República i discrepen sobre la necessitat de policia i exèrcit

bre la necessitat de policia i exèr-
cit han animat el debat.

Esquerra, l'altra força amb els 
comuns amb més representació 
a Gràcia, té estructurats tres ac-
tes presencials a Gràcia: el primer 
aquest diumenge al migdia a la 
plaça de la Revolució amb Ernest 
Maragall i Ester Capella, a més de 
la candidata local Sílvia Barrufet; 
el segon el dissabte 6 al passeig 
de Sant Joan amb Pere Aragonès 
i Marta Rovira, a més del candidat 
local Gerard Goday; i encara un 
tercer i acte central de Gràcia, que 
s'havia de fer a la Sedeta el dia 9 i 
que es vol fer ara en un espai obert.

El PSC, que posa en lloc de sor-
tida la militant local i escriptora 
Gemma Lienas, aposta per una 
campanya online, a excepció de 
trobades amb col·lectius i enti-
tats amb el límit de sis persones. 
Tant les parades com els actes es-
tan descartats. Pel que fa a la res-
ta de partits amb representació 
a Gràcia, Ciutadans arrencarà la 
campanya aquest divendres amb 
una reunió d'afi liats i BCNxCanvi 
no es presenta però els seus diri-
gents participaran en algun acte 
del PP. El PDeCAT farà paradetes 
amb codis QR i trobades on line i 
presencials amb els fi ns ara conse-
llers de Gràcia.• 

Breus

L'Ateneu Llibertari 
programa cinema 
social i actes amb La 
Torna i Open Arms

L'Ateneu Llibertari ha 
programat més cinema 
social llatinoamericà amb 
la xilena Machuca el 21 de 
febrer, l'argentina Hombre 
mirando al sudeste el 14 
de març i la colombiana 
María llena eres de gracia 
l'11 d'abril. Entre les 
activitats pròximes 
destaca la col·laboració 
amb La Torna pel nou 
llibre de Jordi Martí Font 
(12 febrer) i el recital 50 
poetes de la terra amb 
Open Arms (26 febrer).

Independentistes 
i llibertaris locals, 
a l'aplec del Turó 
de la Rovira
L'esquerra 
independentista local, 
representada per la CUP, 
els CDR, Endavant, Arran 
i La Barraqueta, entitats 
socials com Feministes 
Gràcia o llibertàries com 
la Kasa de la Muntanya, 
participen diumenge al 
primer aplec ntifeixista 
al Turó de la Rovira en 
record dela resistència a 
l'entrada dels franquistes 
el 26 de gener. La columna 
de Gràcia surt del Nou 
Sardenya a les 11.30 hores.

L'expresident del districte, 
Gerard Ardanuy, de 3 per 
Primàries. Exdirigent d'Unió 
després regidor no adscrit 
i vinculat ara al moviment 
sobiranista de Primàries, Ardanuy 
aspira a ser diputat al Parlament.

En situacions de crisi, qui té més clara la 
seva agenda, l’acaba imposant fàcilment. 
Desorientació, pors, dubtes i sensació d’in-
certesa són reaccions habituals quan hi ha 
un canvi dràstic i sobtat a la societat. Quan 

això passa entrem en un estat de xoc col•lectiu i 
això ens fa vulnerables. Aquesta és la premissa que 
Naomi Klein desenvolupa al llibre La doctrina del 
Xoc (2007) i és la situació en la qual vam entrar a 
principis de febrer de l’any passat amb la primera 
víctima mortal per Covid als Països Catalans.

El 19 de maig de 2020, a la plaça de la Vila de 
Gràcia i a cinc barris i pobles més del país, s’inici-
en un seguit de concentracions sota el lema La vida 
abans que el capital. Un mes després ja hi haurà un 
centenar de concentracions simultànies arreu dels 
Països Catalans. Durant aquest temps es viu una 
presa de consciència que identifi ca els perills de la 

nova situació de pandèmia més enllà de la qüestió 
sanitària. Les conseqüències són molt greus: ser-
veis socials que tanquen, sanitat saturada sense 
personal ni infraestructura sufi cient, administra-
ció que no pot atendre l’allau de sol·licituds d’aju-
des, ERTO i prestacions, etcètera.

Tot passa en un context on s’accepta de forma 
acrítica les mesures que imposen els governs i és 
aquí on les protestes iniciades el 2020 cobren sen-
tit. Estem en xoc i els riscos d’abandonar i cedir 
sense fer pressió ni ser crítiques amb la gestió i de-
cisions que es prenen són evidents: via lliure per 
l’extrema dreta, augment de la pobresa, mesures li-
beralitzadores, enriquiment del sector sanitari pri-
vat i negacionisme individualista.

Les protestes de La vida abans que el capital nei-
xen reivindicant el dret a protesta de l’única for-
ma possible, fent-ne ús, i ho fan per posar sobre la 

taula un seguit d’idees irrenunciables per mirar 
d’aconseguir que d’aquesta crisi en sortim vives i 
amb vides que valguin la pena ser viscudes. La res-
posta per part del govern d’ERC i JxCat consisteix 
a aplicar la repressió, intentant impedir-ne la rea-
lització -malgrat les resolucions del TSJC- i ara, 7 
mesos més tard, se’ns exigeixen prop de 20.000 € 
en sancions aprofi tant una Llei Mordassa que el 
govern espanyol del PSOE i Podemos ha estat inca-
paç de derogar.

El temps ens ha donat la raó, i la incapacitat dels 
governs d’aturar desnonaments, la pujada del preu 
de la llum i la mort de persones per falta d’habitat-
ge digne, la saturació de la sanitat, la sobreexplota-
ció del sector de les cures absolutament feminitzat, 
l’augment de casos de violència masclista a cau-
sa del confi nament, els impagaments, els paquets 
d’ajuda de la UE, la presència de l’extrema dreta i la 
falta d’ajudes, ens dibuixen un futur preocupant. 

Fem una crida a restar alerta perquè per sort, la 
batalla per una sortida de la crisi al servei de l’in-
terès de la majoria no ha acabat i, per moltes mul-
tes que ens posin, no ens podran emmordassar.•

Opinió convidada

20.000€ de mordassa i doctrina de xoc
Endavant Gràcia

tacte són les màximes de l'equip 
local per fer també paradetes al 
carrer.

Rius i Hortal, de fet, seran els 
dos candidats locals que ja han 
començat campanya en el debat 

organitzat per Gràcia República 
que dijous a Lluïsos s'ha viscut 
entre independentistes i comuns 
sobre el model d'estat català. 
També hi eren CUP, ERC, PDeCAT 
i Primàries. La discrepància so-
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Breus

El segon bloc 
de reallotjats 
de Vallcarca, a 
punt a l'octubre

Vallcarca estrenarà 
el pròxim octubre el 
segon bloc de reallotjats 
-afectats pel pla 
Vallcarca- al número 
95 de l’avinguda, tal 
com aclareix ja un rètol 
instal·lat en els últims 
dies La proposta de 14 
habitatges, que esdevé 
complexa perquè salva 
el desnivell entre les 
diferents cotes de carrer, 
ubica un bloc de planta 
baixa i dues alçades a la 
façana de Vallcarca i un 
altre bloc de planta baixa 
i cinc pisos a la façana de 
República Argentina.

Dues sessions per 
a la reurbanització 
de la Baixada 
de la Glòria
El Districte ha 
programat els dies 
4 i 17 de febrer dues 
sessions informatives 
telemàtiques centrades 
a debatre i a explicar els 
plans municipals per a la 
reforma de les escales i 
les terrasses de la Baixada 
de la Glòria. La manca 
de peces de recanvi dels 
trams espatllats han estat 
un constant maldecap 
per a l'administració i 
sobretot per al veïnat 
usuari en els últims anys. 

Vallcarca projecta el 
nucli històric pacifi cat, 
amb 70 arbres nous i 
recollida pneumàtica 
L'Ajuntament aprova inicialment l'Anella de Serveis, la 
urbanització del nou barri vell a l'entorn del carrer Farigola

Albert Balanzà

E l nou barri vell de Val lcar-
ca, el que ha de ressorgir 
després d'una dècada llar-
ga marcada pels solars que 
van quedar arran de pro-

jectes aturats per la crisi econòmi-
ca i la redefi nició dels espais no-
vament projectats pels veïns, ha 
avançat en els últims dies cap a la 
concreció amb l'aprovació inicial 
de l'anomenada Anella de Serveis, 
la urbanització interna i externa 
que implica els carrers Farigola 
i Mare de Déu de la Salut com a 
principals però també altres vi-
als secundaris com Cambrils, 
Argentera, Calendau i Medes.

En un document de 500 pà-
gines, l'Ajuntament preveu uns 
treballs de 14 mesos en sis mi-
nifases (començant per Farigola 
i seguint per Mare de Déu de la 
Salut i Medes) que es caracterit-
zen per la pacifi cació, la connexió 
transversal, l'eliminació de barre-
res arquitectòniques i l'elimina-
ció d'aparcament de superfície. 
Tots aquests elements es despre-
nen del debat desplegat sobretot 
el 2019, on els veïns van diagnos-
ticar els principals problemes del 
nucli històric. 

El document, per exemple, par-
la d'una actual amplada "molt re-
duïda" de les voreres o de presèn-

lògic tall de trànsit (l'accés al bar-
ri es farà més endavant de l'avin-
guda, per Baró de la Barre), es 
traduirà en voreres més amples 
(mínim 1,80 m), en carrers de 
plataforma única amb diferents 
tipus de paviment o llosa per in-
fl uir en la velocitat dels vehicles, 
en el desplegament de nou mobi-
liari (20 bancs, 16 papereres, 7 ca-
dires) i en la plantació de desenes 
d'arbres (71).

La novetat en aquest àmbit tam-
bé té a veure amb el sistema de re-
collida de residus, que retirarà la 
vintena de contenidors actuals i 
els substituirà per boques de reco-
llida pneumàtica, amb les connexi-
ons subterrànies per aspiració cap 
a la central de residus de la plaça 
Lesseps. L'ampliació del sistema, 
tant a Farigola com a Mare de Déu 
de la Salut, suposarà una empenta 
a la infrautilitzada central, inaugu-
rada el 2009.

La principal incògnita, però, 
d'aquest procés, actualment en 
exposició pública, és la data d'ini-
ci d'obres, que depèn de la inclu-
sió del projecte en el pla d'inver-
sions municipals. "S'ha portat el 
projecte a aprovació però l'execu-
ció de les obres depèn de dispo-
sar de dotació", expliquen fonts 
municipals. La primera previsió 
quan es feien les assemblees del 
2019 era la primavera de 2020, 
prepandèmia.•

Els treballs tallaran 
Farigola, Mare de 
Déu de la Salut, 
Medes, Argentera, 
Calendau i Cambrils

Activitat al nucli històric de Vallcarca, aquest dijous. Foto: A.G.P.

cia "pràcticament inexistent" de 
zones verdes i arbrat i planteja 
"canviar radicalment el concepte 
actual dels vials del barri de Can 
Farigola, passant de vies circula-
tòries amb prioritat absoluta del 
trànsit rodat sobre el de vianants 
pel d’un carrer tipus bulevard, que 
afavoreixi les relacions humanes".

Aquest canvi radical preveu ai-
xecar tot el paviment i les voreres 
dels carrers implicats, retirar tot 
el mobiliari, baranes i senyalitza-
ció i la majoria dels pocs arbres. 
El procés de substitució, amb el 

Àlex Gutiérrez Pascual

A. B.

La comissió d'Habitatge i 
Polítiques Socials, per segon 
cop des de la seva constitució, 

ha remarcat aquest dijous la dra-
màtica situació social que bascula 
sobretot entre els desnonaments i 
les peticions d'atenció de cada cop 
més ciutadans a Serveis Socials. 

En una radiografia percentu-
al dels desnonaments registrats a 
Gràcia aquest 2020, el perfi l obtin-

gut aporta un retrat majoritari de 
successos registrats a la Vila (33%) 
o al Camp d'en Grassot (22%), si bé 
aquestes dades es matisen pel fet 
que estan per sota del ràtio de la po-
blació que aporten aquests barris al 
conjunt del districte. El barri més 
petit de Gràcia, el Coll, per exem-
ple, aporta un 6% de la població i 
registra el 14% de desnonaments; i 
la Salut presenta una relació simi-
lar (11% vs 17%).

Els desnonaments, segons aques-
ta radiografi a ofi cial, que no és en-

cara defi nitiva, afecten majorità-
riament els inquilins en règin de 
lloguer (un 59% dels casos) i són 
els petits tenidors els que lleugera-
ment n'impulsen més (55%). Una 
altra dada destacada de l'estudi és 
que un 60% dels casos s'han ajornat 
o suspès, un 27% s'han saldat amb 
una solució entre les parts i només 
un 13% s'ha executat.

La comissió també ha posat l'ac-
cent, tal com va fer en la passada re-
unió d'octubre, en el creixement de 
la demanda de persones que dema-

Perfi l dels desnonaments a Gràcia: a Vila 
o a Grassot, de lloguer i de petits tenidors
Les atencions a Serveis Socials segueixen a l'alça amb pics de 
800 casos que multipliquen per cinc la dinàmica anterior

nen ajuda a Seerveis Socials: si en-
tre març i abril totes les setmanes 
es va superar la mitjana dels prop 
de 500 casos amb pics per sobre 
dels 600, fet que triplicava les da-

des anteriors, ara els pics ja s'eleven 
a 800 i no es baixa de 600 atencions 
a la setmana, multiplicant per cinc 
els registres. Els ajuts a l'alimenta-
ció també són 5 cops superiors.•

Un desnonament al carrer Gomis. Foto: Cedida
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BreusL'Hospital de l'Esperança reobre 
plantes per Covid i tanca dos 
quiròfans per derivar-hi personal
La nova fase arrenca amb set ingressats a la planta sisena després que el centre 
tornés a acollir casos entre octubre i novembre com ho havia fet entre març i maig 

A. B.

Amb l'increment de casos 
Covid detectats i ingres-
sats, i malgrat una ràtio 
de contagi a la baixa, el 
Parc Salut Mar ha deci-

dit aquesta setmana tornar a utilit-
zar l'Hospital de l'Esperança com a 
centre d'emergència sanitària amb 
una primera mesura d'obrir una de 
les plantes tancades però prepara-
des en cas de crisi i una dotació es-
pecífi ca de deu llits per a malalts 
de Covid.

La mesura parcial -utilitzar 
aquests deu dels 120 llits disponi-
bles per a emergència- s'aplica a la 
planta sisena amb els set primers 
malalts ja ingressats i es deixen 
inactives de moment les plantes 
quarta i cinquena. "La idea és que 
la pròxima setmana serà possible 
afrontar la necessitat de llits per 
pacients Covid amb aquesta am-
pliació", diu la nota interna setma-
nal signada per gerència.

Hi ha, però, un altre efecte col-
lateral en la recuperació parcial 
de la planta sisena de l'Esperança: 
"una mica més de reducció de la 
capacitat quirúrgica". La gerència 
de Parc Salut Mar ha explicat que 
s'han tancat dos quiròfans d'of-
talmologia del centre hospitalari 
ubicat al barri de la Salut per alli-
berar infermeres i derivar-les cap 
a les necessitats d'emergència pel 
Covid. També, en aquest cas segons 
fonts sindicals, s'estan desprogra-
mant intervencions previstes però 
no urgents.

Amb aquesta nova fase com a seu 
de la crisi sanitària, l'Hospital de 
l'Esperança segueix el mode acor-
dió d'adaptar-se a l'emergència per 
a la qual va ser designat com a cen-

tre de referència a partir de 2017. 
El centre va ser el primer a ser útil 
el passat mes de març per fer front 
a la crisi sanitària i va obrir el 9 de 
març, abans del confi nament, un 
primer paquet de 20 llits disponi-
bles anomenats de ciutat i ubicats 
a la sisena planta per atendre paci-
ents que en els primers dies de la 
crisi van donar positiu en l’anàlisi 
dels símptomes de la nova malaltia. 
Després de gairebé tres mesos i ar-
ribant al pic de quatre plantes ober-
tes per al tractament de Covid amb 
un màxim de 99 casos actius, l'Es-
perança va tancar aquesta primera 
fase a fi nals de maig. Entre octubre 
i novembre, un brot a la Unitat de 
Geriatria d'Aguts, però els afectats 
es van quedar a la segona planta.

Compte enrere a l'annex del Pere 
Virgili. Mentrestant, amb un mí-
nim retard sobre el lliurament de 
l'obra inicialment previst per a fi -
nals de gener, el nou hospital i-Co-
vid del Parc Sanitari Pere Virgili ha 
començat a deixar veure algunes 
imatges del seu interior quan no-
més falten quinze dies per a l'estre-
na ofi cial. Depenent de l'Hospital 
Vall d'Hebron, el nou espai, Edifi ci 
Garbí, dedicarà les dues primeres 
plantes a hospitalització i la terce-
ra a cures intensives, si bé la idea 
de l'hospital annex és la possibilitat 
de transformació total en 24 hores 
dels 108 llits d'UCI convencional a 
UCI d'emergència. A la planta bai-
xa hi haurà sales PCR, els labora-
toris clínics, l'espai de TAC, els ma-
gatzems, els vestidors i la recepció. 
Aquests dies ja estan instal·lats la 
majoria de llits i es reben els mate-
rials clínics. A l'interior els primers 
visitants se sorprendran dels qua-
dres de grans dimensions amb 
motius fl orals.•

Els sindicats denuncien dues 
vacunacions de directius abans 
d'hora. CCOO ha criticat que 
la directora d'Infermeria i el 
director d'Àrea Assistencial de 
Parc Salut Mar s'hagin vacunat 
"el primer dia" malgrat no estar 
a primera línia d'intervenció; 
així com altres vacunacions 
aplicades a persones que estan 
en règim de teletreball.

La protesta de
les escoles per 
protegir l'entorn, 
al carrer Gran
Les protestes iniciades 
a principi de curs per 
les escoles Rius i Taulet, 
Jujol i Teixidores, totes 
en carrers secundaris 
com Maignon, Riera de 
Sant Miquel i Encarnació, 
agafen aquest divendres 
una força local defi nitiva 
no només per la suma 
d'ara fa quinze dies 
de L'Univers al carrer 
Bailèn sinó també ara 
per la suma del Patronat 
Domènech al carrer Gran. 
La concentració , a favor 
de reduir la contaminació 
i d'entorns més segurs, es 
farà durant mitja hora a 
partir de les 16.30 hores.

Foto: C.G.

Espais equipats ja al nou hospital i-Covid del Parc Sanitari Pere Virgili. Foto: Cedida

Els restauradors 
opten ara per 
tallar el trànsit 
com a protesta

Els propietaris de bars 
i restaurants de Gràcia 
afectats per les decisions 
administratives vinculades 
a la crisi sanitària s'han 
manifestat dimecres per 
primera vegada tallant el 
trànsit a la confl uència 
de Torrent de l'Olla amb 
Travessera de Gràcia. 
Fins ara les protestes, des 
d'aquest estiu, s'havien fet 
a plaça de la Vila.

Societat

El carrer Quevedo, lloc on va succeir l'agressió sexual. Foto: A. G. P.

queden detallats com a succeïts el 
10 de gener i no han estat determi-
nants a l'hora de decretar la presó 
provisional de l'acusat. En qualse-
vol cas, la investigació equipara el 
modus operandi perquè l'agressor, 
en les cinc vegades que va actuar, 
es feia passar per repartidor a do-
micili, abordava les víctimes per 
darrere i els feia tocaments per 
sobre de la roba (excepte en l'úl-
tim cas). La interlocutòria sí que 
detalla que l'agressor serà investi-
gat per aquest fet perquè "consta 
la ubicació de la terminal [del seu 
telèfon mòbil] en el lloc i hora que 
es va produir l'agressió. 

El nou agressor sexual va actuar a Quevedo 
La interlocutòria del jutjat envia a presó l'acusat però considera no determinant l'únic dels cinc casos succeïts a Gràcia

A. B.

L a interlocutòria del jutjat 
d'instrucció número 11, que 
aquesta setmana ha enviat a 
presó provisional sense fi an-
ça l'home acusat de quatre 

agressions i un abús sexuals, deta-
lla que el presumpte agressor, de-
tingut dissabte a Gràcia, va actuar 
almenys en una ocasió al districte, 
concretament al carrer Quevedo.

En els dos mesos que s'investiga 
l'activitat del nou agressor sexual, 
entre el 29 de novembre i el 22 de 
gener, els fets del carrer Quevedo 

La investigació, tal com va avan-
çar dimarts el diari El Jardí, cen-
tra les actuacions de J.H.P. en el 
districte de Sarrià, amb dos casos 
quasi consecutius la nit del dia 22 
al carrer Santaló i a l'avinguda de 
Sarrià, fet que va precipitar l'ope-
ratiu de Mossos d'Esquadra. En el 
cas de Santaló, la víctima va ser 
una menor.

Aquests dos fets del dia 22 i el 
tercer en ordre cronològic, datat 
el dia 18 i sense ubicació en la in-
terlocutòria, han estat claus en el 
processament. El primer va ser el 
29 de novembre al carrer Girona, 
ja en districte de l'Eixample.•
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El Districte desestima una plaça a 
l'Abaceria: "hi va un mercat, hi ha 
pressupost i projecte de redacció"
L'alliberament de l'estructura d'amiant evidencia l'espai que ocupa l'antic 
mercat i veïns de renom reivindiquen ara un replantejament del lloc

A. B.

A les classes de taller temàtic 
de l'ETSAB, sota la direc-
ció d'Enric Serra i Eduard 

Bru, ara fa quatre anys l'arqui-
tecte Daniel Aguado [aguadoma-
rin.com] ja es va plantejar el que 
ara és una il·lusió en l'espai que 
ha deixat el vell mercat de l'Aba-
ceria. Li va dir Espai Abaceria, 
"una plaça compartida". 

"Em vaig inspirar en l'espai 

no completat del Campo de la 
Cebada, a Madrid, al barri de la 
Latina; els veïns ho han recupe-
rat en el lloc on hi anaven unes 
piscines", explica Aguado.

Espai Abaceria, multifuncio-
nal i autogestionat, defensa en 
l'argumentació del projecte "el 
creixement de la vida social del 
barri enfront de l'especulació del 
terreny" i s'encabia sota l'estruc-
tura de ferro "una plaça compar-
tida" amb una pista poliesporti-
va, horts, un jardí, un escenari 

equipat, grades mòbils i un espai 
multifuncional. "Defenso la idea 
que els veïns siguin agents ac-
tius", apunta Aguado.

Però el projecte Espai Abaceria 
no s'entén sense Espai Joanic, 
perquè Aguado ubica allà la peça 
que falta, la reubicació del mer-
cat. "Joanic és una zona inde-
fi nida perquè no té cap relació 

urbana entre les seves peces", su-
bratlla evidenciant la solució pen-
dent de l'afectació del PEMPRI: 
passeig de Sant Joan, les casetes 
baixes de Travessera, Pi i Margall 
i la mateixa plaça. Aguado pro-
posa la continuïtat de Passeig de 
Sant Joan amb un nou edifi ci de 
continuïtat que amplia la plaça i 
als baixos hi té l'Abaceria.• 

El repor

Una idea ja projectada a 
Arquitectura de la UPC

Daniel Aguado va plantejar un 
espai veïnal sota l'estructura de 
ferro i el trasllat del mercat als 
espais afectats de plaça Joanic 

Projecció de la idea d'Espai Abaceria del despatx Aguado Marín. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

Una expressió que gairebé 
s'ha perdut és la d'anar 
a plaça per anar a com-
prar al mercat, i ara sem-
bla que alguns veïns de 

renom a Gràcia hi han trobat una 
nova acepció en el cas de l'espai 
que ha quedat en l'antic mercat de 
l'Abaceria, un cop s'ha desmantellat 
tota l'estructura d'amiant. "La pla-
ça de l'Abaceria. I sí...", es pregunta-
va la setmana passada el periodista 
Marc Piquer, des del seu compte de 
Twitter Barcelona Singular. 

El debat va esclatar a fi nals de 
novembre al grup de whatsapp 
d'Afectats Abaceria i espontània-
ment brota i rebrota a les xarxes 
des d'aleshores. Reincident en la 
qüestió, el politòleg Jordi Muñoz, 
veí del Camp d'en Grassot, insistia 
la setmana passada sobre altres 
piulades que ha fet des d'aques-
ta tardor: "molta gent ho pensa". 
Martina Gasull, de la plataforma 

Bici Augusta, també hi ha dit la 
seva: "Si quedés així, obert al bar-
ri, simplement porxat i s'hi fes un 
mercat de pagès...". El periodista 
Josep Martí Blanch va ser dels 
primers a proposar-ho: "Quina 
plaça que guanyaria Gràcia! Em 

L'estructura de ferro de l'Abaceria, nova imatge icònica Foto: A. G. P.

pregunto què triarien els veïns del 
mercat de l'Abaceria si els deixes-
sin triar", apuntava al novembre.

I no és que Gràcia vagi curta de 
places (en té 24, segons el llibre Les 
places de Gràcia, de Carme Segura, 
Eduard Farré i Esteve Camps), 

però la idea ara mateix no té cap 
possibilitat de tirar endavant, se-
gons aclareixen fonts municipals 
a preguntes de L'Independent. 
"Aquí hi ha previst un mercat, hi 
ha un pressupost per fer-lo i un 
projecte en redacció", apunta una. 
"No es plantegen canvis", confi r-
ma una altra. També hi juga com 
a contrapès els anys que els para-
distes s'han passat per cremar les 
etapes de la reforma i la impossi-
bilitat que el mercat provisional 
segueixi in aeternum al Passeig de 
Sant Joan. Mentrestant, l'estruc-
tura vella triomfa a Instagram i a 
la imaginació dels veïns.•

El debat rebrota a 
les xarxes després 
que a la tardor 
esclatés al grup 
Afectats Abaceria

Breus

Retoc per ampliar 
les illetes de pas 
de Lesseps cap a 
avinguda Vallcarca

El Districte ha completat 
el petit arranjament 
anunciat a les illetes de 
pas que hi ha a la plaça 
Lesseps banda Besòs, molt 
transitades sobretot a 
les entrades i sortides de 
l'escola Rius i Taulet, amb 
una nova senyalització 
amb pintura i pilones 
de protecció. Ara hi ha 
dos carrils de sortida del 
túnel que ve de Mitre i els 
laterals s'han ampliat per 
als vianants amb l’objectiu 
de donar més seguretat a 
les persones que travessin 
la plaça per aquest punt.

Més seguretat 
a les casetes 
d'Encarnació per 
intent d'intrusió
La Guàrdia Urbana i 
els serveis tècnics del 
Districte han inspeccionat 
aquest dimecres les 
casetes d'Encarnació i 
han reforçat la seguretat 
de l'espai després que 
s'hagi registrat un intent 
d'intrusió en els últims 
dies que no es va allargar 
més de 24 hores. Els 
fets van comportar la 
destrucció d'una de les 
portes tapiades, però fonts 
municipals asseguren 
que els veïns van avisar 
els Mossos i els intrusos 
van marxar. Les noves 
mesures signifi caran un 
reforç de la seguretat amb 
blindatge i alarma i una 
atenció reforçada en el 
patrullatge local.

À.G.P.

Gràcies al suport de:
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Foguerons de Sant Antoni

G R À C I A  2 0 2 1

Organitza:

Centre de Cultura Popular La Violeta  
de Gràcia, carrer de Maspons, 6 
18.15 h / Conferència El patrimoni cultural 
inmaterial. Una visió des de les Illes, a 
càrrec d’Andreu Ramis, president del 
Consell Assesor de Cultura Popular de les 
Illes Balears. Presenterà l’acte Josep Fornes.

CAT Tradicionàrius,  
Travessia de Sant Antoni, 6 
19.30 h / Xeremiers i glosadors.

20.00 h / Concert amb Es Gall de sa 
Pastera. Presenten el disc Raval.

12.00 h / tra-DDigital, Folk als Mercats 
Amb l’Institut de Mercats Municipals de 
Barcelona.

Centre de Cultura Popular La Violeta 
de Gràcia, carrer de Maspons, 6 
12.00 h / Espectacle de teresetes 
(titelles) a càrrec de la companya 
Binixiflat de Gabriel Porcel que 
presenta l’obra En Pere de sa plaça.

Fundació Festa Major de Gràcia, Espai 
Albert Musons, carrer de l’Alzina, 9
17.00 h / Exposició «Cartells de Sa 
Pobla a Gràcia»

Gràcies al suport de:
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Àlex Gutiérrez Pasqual

L a Miranda, l'associació cul-
tural i veïnal amb seu a la 
casa de l'avinguda Coll del 
Portell 74 des del 2002, al 
barri de la Salut, es troba en 

una situació límit. La baixada d'in-
gressos per les diferents activitats 
a causa de la pandèmia ha obligat 
l'entitat a fer una crida a les per-
sones associades a fer un donatiu 
extraordinari com a primera me-
sura per fer front al pagament del 
lloguer. La segona decisió que ha 
pres aquesta associació és pre-
parar una campanya de captació 
de fons a través de la plataforma 
Goteo, que s'engegarà al fi nal del 
mes de febrer, dirigida no només 
a gent sòcia, sinó també a totes 
aquelles persones que al llarg de 
la trajectòria de l'entitat han par-
ticipat en les diverses activitats de 
la Miranda. 

"Sense la Miranda no tenim 
projecte", destaca la presidenta 
de l'associació, Maria Lomascolo. 
"Des que va començar la pandèmia 
tenim el 90% de l'activitat atura-
da", explica. Tot un sotrac per a 
aquesta entitat, tenint en compte 
que es manté mitjançant les apor-

tacions econòmiques de les 120 
persones sòcies que paguen una 
quota anual, la gent que hi fa ta-
llers i n'utilitzen els espais, i la re-
captació a través d'esdeveniments, 
com ara activitats culturals, di-
nars, jornades, concerts o projec-
cions de cinema a la fresca. 

El casal La Miranda fa una 
crida per salvar 19 anys de 
projecte comunitari
L'associació cultural i veïnal de Coll del Portell engegarà a fi nal de febrer una campanya 
de captació de fons per la baixada d'ingressos per la pandèmia i per fer front al lloguer 

Breus

L'hort de l'antiga 
Quiron anirà a 
la primavera a 
la Font del Carbó

L'anomenat Quirhort, 
l'hort veïnal emplaçat des 
de fa sis anys al solar de 
l'antiga Quirón a Mare 
de Déu de Montserrat, es 
traslladarà a la primavera 
a la Font del Carbó, els 
jardins en desús que hi ha 
pujant cap al Park Güell 
al carrer Marianao. El 
Districte ho ha comunicat 
als veïns aquest dijous 
quan aquests ja havien 
perdut tota esperança per 
la manca de compromís 
efectiu i la proximitat 
d'inici d'obres al solar de 
l'hort. Operaris municipals 
ja estan desbrossant 
l'espai de la font perquè el 
Quirhort hi faci nova etapa 
a partir de març-abril.

Cedida

El lloguer és la despesa més im-
portant de l'associació la Miranda, 
amb un pagament mensual que 
supera els 2.000 euros, segons as-
segura la presidenta de l'entitat. 
"La propietat s'ha mostrat col-
laboradora", admet Lomascolo, i 
mitjançant diverses negociacions 
han aconseguit una rebaixa de fi ns 
al 30% en el preu del lloguer. Però 
a partir del maig no podran fer-hi 
front de cap de les maneres i no 
podran seguir oferint programa-
ció d'activitats.

Lomascolo detalla que en si-
tuació de perill pels números 
vermells l'associació no tanca-
ria, sinó que l'activitat es reubi-
caria en altres entitats, ja que la 
Miranda forma part del projec-
te comunitari Salutem. L'entitat 
cultural i veïnal també confi a en 
la col·laboració del Districte, amb 
qui han trobat predisposició a tro-
bar una sortida a la situació greu 
en què es troba la Miranda.•

El casal La Miranda, a l'avinguda del Coll del Portell, aquesta setmana. Foto: À.G.P.

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

Preus especials:
Cinemes Verdi, CAT i Teatreneu.

Promocions d’entitats culturals.

NOVETAT 
10% de DESCOMPTE

per fer la volta a Islàndia (en Català) aquest estiu. 

i gaudeix dels avantatges:

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

ADREÇA

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

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

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

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

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

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

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.



L’Independent de Gràcia
29 de gener de 2021

9Esports
La Fundació Marcet 
descarta ara mantenir 
la gestió del pavelló 
Josep Comellas
Lluïsos de Gràcia decideix no presentar-se al procés per 
adjudicar l'explotació de la instal·lació del carrer Neptú

Breus

Es publica la 
guia 'Esquí 
de muntanya 
indòmit'

Després de superar 
amb èxit el procés de 
micromecenatge amb 
una recaptació de 4.692 
euros de 166 aportacions, 
la guia Esquí de muntanya 
indòmit, sortirà al carrer 
la setmana vinent. El 
projecte de Jaume Jubert 
i Ricard Martínez amb 
il·lustracions de Francesc 
Daví, tots tres membres 
de la secció d'esquí del 
Club Excursionista de 
Gràcia (CEG), consta 
de 60 rutes pel nord i el 
sud del Pirineu (vegeu 
L'independent núm. 826) 
i explora camins poc 
explorats o coneguts.

El CB Coll renova 
junta i manté 
la crida per 
nous jugadors
El Club Bàsquet Coll 
celebra divendres 29 
eleccions a presidència i 
junta de forma telemàtica. 
El fi ns ara president, 
Jaume de la Cruz, seguirà 
al capdavant de l'entitat 
esportiva amb la junta 
renovada. El CB Coll manté 
la crida per incoporar 
noves jugadores i jugadors 
per als equips de les 
diferents categories, des de 
sènior fi ns a preinfantil.

Cedida

municipal a aquesta entitat (vegeu 
L'independent núm. 830). 

El més probable és que aques-
ta substitució de gespa artifi cial es 
realitzarà abans que el canvi de su-
perfície de l'estadi de l'Europa. El 
Districte ja va avisar el gener del 
2019 que fi ns l'any vinent la ges-

Aprovat el 
projecte per 
canviar la gespa 
de l'Àliga 
L'Ajuntament fi xa en 350.628 euros la 
substitució de la superfície artifi cial 
enmig d'una pròrroga de la gestió del 
camp de futbol a la Fundació Marcet

À.G.P.

El procés per substituir la ges-
pa articipal del camp de futbol 
de l'Àliga fa una passa més en 

els tràmits previs. L'Ajuntament va 
aprovar a principis d'aquest mes 
de gener el projecte executiu i l'es-
tudi bàsic de seguretat i salut per 
canviar el terreny d'aquest equipa-
ment de titularitat municipal situ-
tat a la plaça Alfonso Comín. Per a 
aquesta operació s'ha ratifi cat un 
pressupost de 350.628 euros.

La incògnita d'aquesta operació 
és el calendari que marca aques-
ta aprovació i si coincidirà amb 
el concurs per adjudicar la ges-
tió del camp de l'Àliga, que actu-
alment és a mans de la Fundació 
Marcet. El Districte va decidir al 
novembre prorrogar cinc mesos 
més (fi ns al 31 de maig) la conces-
sió d'aquesta instal·lació esportiva 

pa actual no es tocarà. L'aleshores 
consellera d’Esports del Districte, 
Àngels Tomàs, també va admetre 
a Ràdio Gràcia que a la gespa del 
Nou Sardenya li quedaven “tres 
anys, ja que per temporalitat no li 
toca”, en relació amb altres petici-
ons de camps a la ciutat.•

El camp de futbol de l'Àliga, de gespa artifi cial, a la plaça Alfonso Comín. Foto: A.V.

Àlex Gutiérrez Pascual

La Fundació Marcet, a càrrec 
del pavelló Josep Comellas 
des del 2017, ha decidit no 
continuar gestionant a par-
tir de l'abril aquesta instal-

lació. El passat dia 11 es va tancar 
el termini per presentar propostes 
al concurs per adjudicar la con-
cessió d'aquest equipament de ti-
tularitat municipal, i l'entitat es-
portiva ha confi rmat que no hi ha 
presentat cap projecte. "Hem tan-
cat una etapa i hem aconseguit 
l'objectiu de la diversifi cació d'ac-
tivitats", apunten fonts de Marcet. 
Tot i que Lluïsos de Gràcia va mos-
trar a l'octubre interès per la instal-
lació del carrer Neptú 6-12 (vegeu 
L'independent 818), va descartar 
presentar-se al procés. “Hem valo-
rat que estem dedicats a organit-
zar activitats i no gestionem equi-
paments”, assegura Marta Buch, 
gerent de l'entitat de la plaça del 
Nord, que se centra en la remode-
lació de la pista de bàsquet.

La licitació de Comellas coinci-
deix en dates amb el nou període 
d'explotació del poliesportiu de la 
Creueta del Coll: un any i quatre 
mesos (fi ns al juliol del 2022), amb 
una pròrroga d'un any com a mà-
xim. Les xifres de l'adjudicació de 
la instal·lació de Neptú i de l'equi-
pament del carrer Castellterçol 15 

varien en la subvenció i el valor 
del contracte. Al Comellas la sub-
venció és de 16.000 euros (9.000 
euros el primer any i 7.000 el se-
gon) i el valor del contracte és de 
420.000 euros. Per a la Creueta, 
arriba als 24.000 euros (13.500 el 
primer i 10.500 el segon), amb un 
contracte de 322.000 euros. L'AEE 
Institut Montserrat, que gestiona 
aquest equipament, aspira a man-
tenir-ne la concessió. El termini 
per presentar-hi ofertes es va tan-
car aquest dimecres.

Per adjudicar els dos concursos 
es valoren la introducció de noves 
activitats i la diversitat de les pro-
postes, però canvien en les condi-
cions d'ús. Al Comellas, l'institut 
Vila de Gràcia i les escoles Jujol 
i Patronat Domènech tindran re-
servades durant el curs les franges 
horàries entre setmana, de 8:30 a 
16:30. A la Creueta, el CB Coll, com 
a usuari preferent, tindrà reservat 
un 50% de l’ús de la pista en horari 
no escolar.•

Compàs d'espera a Lluïsos per 
la reforma de la seva pista. 
“Estem pendents de parlar amb 
el Districte i veure com podem 
avançar”, admet la gerent de 
Lluïsos, Marta Buch, i reitera 
la “bona resposta” de gerència, 
equip tècnic i representants. 
L'objectiu de l'entitat és rebre 
el vistiplau d'Urbanisme, un 
cop modifi cat el projecte inicial 
(vegeu L'independent 824).

El pavelló de la Creueta del Coll, al carrer Castellterçol, a tocar del parc. Foto: À.G.P.

L'AEE Institut 
Montserrat aspira 
a seguir gestionant 
el poliesportiu de 
la Creueta del Coll
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FUTBOL
Tercera Divisió masculina 
(Grup 5A)
Jornada 13 
Vilafranca 0 - 0 CE Europa 
Jornada 11 
Santfeliuenc 0 - 2 Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........22 punts.
2. CE Manresa ...... 21 punts.
Jornada 14 
CE Europa - CF Pobla de 
Mafumet (31-01, 12h)
Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 13
FC Girona 3 - 2 CE Europa
Classifi cació
1. Llevant Les Planes .......28 
punts.
9. CE Europa .........13 punts.
Jornada 14
CE Europa - CF Pallejà (31-
01, 16:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya 
Campionat Espanya 
Primera masc. (Grup 5)
Jornada 1
CB IPSI - Vedruna Gràcia 
Bàsquet (6-03, 17:45)
CB Ciutat Vella - Bàsquet 
Claret (7-03, 18:15)
Bàsquet Lluïsos de Gràcia - 
UE Horta (7-03, 18:30)
Campionat Espanya 
Primera fem. (Grup 01B)
Jornada 1
Bàsquet SaFa Claror: 
descansa

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

WATERPOLO
Divisió d'Honor 
masculina (Grup A)

Jornada 7
CN Catalunya 11 - CE 
Mediterrani 8
Classifi cació
1. CN Barcelona .... 21 punts.
5. CN Catalunya ....10 punts.
Jornada 9
CN Catalunya - CN Terrassa 
(30/01, 18h)
Divisió d'Honor femenina 
(Grup A)
Jornada 6
Boadilla 6 - 8 CN Catalunya
Classifi cació
1. CN Sabadell .......22 punts.
5. CN Catalunya ..... 6 punts.
Jornada 8
CN Catalunya - CE 
Mediterrani (30-01, 12:45)

FUTBOL SALA
Tercera estatal 
masculina (Grup 2)
Jornada 13
AECS L'Hospitalet 10 - 6 
Gràcia FS
Classifi cació
1. Les Corts EFS ... 33 punts.
9. Gràcia FS .............5 punts.
Jornada 14
Gràcia FS - CFS Eixample 
(30-01, 17h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana 
masculina (Grup C2)
Hoquei Claret
Reinici competició pendent

VOLEIBOL
Primera Divisió masc. 
(1a fase Grup A)
Jornada 5
CV Arenys - AEE Institut 
Montserrat
Classifi cació
1. Vòlei Girona ...... 12 punts.
3. Ins. Montserrat . 9 punts.
Jornada 14
AEE Institut Montserrat - 
AE sàndor (7-02, 13h)

Resultats

À. Gutiérrez Pascual

Els dos primers equips de 
waterpolo del Club Natació 
Catalunya, que disputen la 
Divisió d'Honor, afronten 
amb la moral alta la rec-

ta fi nal de la primera fase de la lli-
ga. Només queden dues jornades 
per disputar-se. El sènior mascu-
lí té més aprop l'objectiu de clas-
sificar-se per a la Copa del Rei i 
fi ns i tot ja opta a la tercera pla-
ça de la taula, després de vèncer 
dissabte passat el Mediterrani a 
la piscina Sant Jordi (11-8). Al der-
bi d'històrics de la ciutat, el con-
junt que dirigeix Tato Garcia va 
aconseguir una victòria molt tre-
ballada. Al descans van posar-se 
per davant en el marcador (7-6) i 
al tercer parcial van assegurar el 
triomf amb gols de Pau Linares, 
Pablo Chmyr i Raimon Santiveri. 
Roc Ferrer va tancar el marca-
dor al quart temps. Amb aquesta 
injecció d'optimisme, els de Tato 
Garcia rebran dissabte 30 la visita 
del Terrassa (18h), un equip molt 
potent que ocupa la segona posició 
del grup per darrere del Barcelona. 

De la seva banda, el sènior feme-
ní jugarà dissabte 30 a la piscina 
de Can Toda contra el Mediterrani 

Els sèniors del Catalunya 
de waterpolo encaren 
amb moral alta la fi  de 
la primera fase de lliga
El femení es treu l'espina de l'anada contra el Boadilla (6-8) i el 
masculí arrenca un triomf treballat davant el Mediterrani (11-8)

(12:45), un rival molt complicat 
que pugna amb el Sabadell per la 
primera plaça del grup. L'equip 
que entrena Gabor Egedi va su-
mar dissabte passat a la piscina del 

Boadilla el segon triomf a la com-
petició (6-8). El Catalunya femení 
es va treure l'espina de la derrota 
de l'anada (amb gol a les acaballes 
del partit) amb un tercer parcial 
molt contundent amb un gol de 
Berta Pascual (5-7) que va dur les 
de Can Toda a la victòria a l'últim 
temps gràcies a un gol de Roline 
Schuijt a tres minuts per al fi nal. 
Tot i mantenir-se a la penúltima 
plaça de la classificació, els tres 
punts allunyen les d'Egedi del cuer, 
el Leioa, i són importants per a la 
segona fase de la lliga, en què es ju-
garan la salvació a la categoria.•

El Catalunya es va imposar al Mediterrani. Foto: Josep Ponferrada (PFotoàlbums)

Els de Tato Garcia 
tenen més aprop 
l'objectiu de Copa 
i fi ns i tot lluitar 
pel tercer lloc

Gràcies al suport de:
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Ara fa quinze dies l'Ajuntament va anunciar que aquest 
1 de febrer començaria a repartir les targetes d'accés a la 
zona restringida a la mobilitat general del Park Güell i que 

els veïns les podien recollir "als armariets de l'avinguda Sant Josep de 
la Muntanya". A L'Independent així va quedar escrit però ningú no va 
entendre res, encara que es pogués interpretar que l'Ajuntament es 
referia a la taquilla de l'entrada del recinte. Els veïns van fer una con-
sulta per aclarir què eren els refotuts armariets i ara ja les noves in-
formacions a través dels canals ofi cials apunten "la taquilla de l’avin-
guda del Santuari Sant Josep de la Muntanya". Tot el mes de febrer de 
9 a 18 hores, veïns. Ja ho sabeu!

El
depen-

dent

Cartes al director

Associació L'Alzina
Des de fa unes setmanes que hem volgut 
alertar el veïnat. Per resumir el fi l, quan 
ens pensàvem que tot anava bé i donà-
vem per garantida la preservació del con-
junt natural i arquitectònic de les casetes 
del carrer Encarnació i l'Alzina bicentenà-
ria, ara escoltem horroritzats que l'Ajunta-
ment està disposat a construir, sense dila-
cions, un bon nombre de pisos damunt de 
les casetes modernistes, remuntant el vo-
lum actual de les mateixes, cosa que signi-
fi caria ocupar alhora part del jardí original. 
Ens sap molt de greu que s’hagi traït la 
valenta lluita veïnal que va saber aturar 
aquell despropòsit especulador privat i que 
ara haguem d’entomar la paradoxa que 
l'ajuntament TAMBÉ hi pretén construir! 
Un nombrós grup de veïns i veïnes ens hem 
constituït amb el nom de Associació l'Al-
zina de Gràcia per aturar aquest nou des-
propòsit entre d’altres. Convençuts que 
ofendria les 12.000 fi rmes del veïnat (que 
demanaven la preservació íntegra de l'es-
pai i la seva rehabilitació); en qualsevol 
cas, ara emplacem el consistori al moment 
decisiu en què la Vila sigui cridada per de-
cidir el futur de l'espai, en un ampli procés 
consultiu. La nova associació té per objec-
tiu preservar els elements singulars i de ca-
ràcter històric de la Vila. [...] 
El sentit comú i l’opinió recollida ens ad-
verteixen que aixecar pisos damunt les 
casetes modernistes sería una barbaritat 
estètica i un atemptat contra aquest llegat 
popular. I encara amb més evidència, sa-
bent que hi ha tants pisos buits al districte. 
Per altra banda, l'alzina bicentenària no es 
mereix que ara s’hi remeni al voltant i es 
pugui malmetre el sòl que l’ha abonada per 
tan llarga vida. Nosaltres lluitarem, i ani-
mem el veïnat, per la preservació del valor 
comunitari del conjunt: CAP més totxo a 
l’Alzina! Ja seria irreparable; tan sols des 
de la memòria i del respecte mediambien-
tal podrem albirar una ciutat més respon-
sable. I un cop al segle XXI, caldria trencar 
defi nitivament amb l’ambició econòmica 
i política que erosiona el que costosament 
hem heretat. La desitjada naturalització de 
la ciutat en cap cas passa per fer més pisos 
ni més ciment. PROU. 
Associació l'Alzina de Gràcia 

Editorial

Un debat necessari sobre 
l'Abaceria (que arriba tard)

V a ser l'última gran reforma de l'Institut Municipal de Mercats, 
van anar passant mandats sota l'impacte de la crisi i el no hi ha 
diners, i no es va fer cap reunió efectiva entre Ajuntament i pa-

radistes fi ns al juliol de 2010. Abaceria 2020 era la conclusió alesho-
res i tothom es posava les mans al cap pel retard. Després va venir la 
concreció dels primers pressupostos per a les sempre eternes tramita-
cions municipals i el debat encès no només entre paradistes i tècnics 

municipals, sinó també entre 
aquests dos actors i els veïns 
organitzats, per defi nir el con-
tingut i les plantes del futur 
mercat; aquest debat encara 
cueja. Hi va haver sorolloses 
manifestacions. En els últims 
anys encara s'hi han afegit les 
veus del mentrestant, les dels 
veïns i comerciants afectats 
per les obres (i la complexa 

retirada de l'amiant), i els paradistes almenys ara estan contents en el 
seu emplaçament provisional al passeig de Sant Joan.

Han passat molts anys, doncs, i en tots aquests anys en cap reunió 
i en cap fòrum presencial o virtual s'ha sentit ni una sola veu perquè 
una possibilitat després del desmuntatge del vell mercat fos el naixe-
ment d'una nova plaça. Ni una sola veu. Ara, des d'aquest novembre, 
la imatge hipnòtica de l'estructura de ferro de la vella Abaceria com-
mou a un grapat de veïns amb cert potencial d'altaveu a les xarxes i a 
alguns mitjans. Ens mereixen el màxim de respecte. I la seva idea a fa-
vor que es pogués generar on hi havia hagut l'Abaceria una nova plaça, 
que seria la número 25 de Gràcia, seria bonica. Però allà hi va un mer-
cat, hi ha pressupost i un projecte. El debat arriba tard. 
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Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

L’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius és una entitat que im-
pulsa, fomenta i facilita la sensibilitza-

ció, la prevenció i l’educació de la societat 
en l’àmbit de la salut sexual i reproducti-
va. Porta més de 30 anys lluitant, a la par 
que els moviments feministes d’arreu del 
món, per garantir la sobirania corporal 
de totes les persones i reconèixer l’avor-
tament com un dret imprescindible per 
construir societats justes. En aquesta 

lluita ha acompanyant milers de dones 
en el procés i creuen que és imprescin-
dible generar un espai d’informació fà-
cil, accessible, veraç i fi able perquè totes 
puguem trobar-hi la informació correc-
ta. Ara han decidit impulsar un Verkami 
per fer possible la pàgina web vullavor-
tar.org. Assumeixo ls seves paraules quan 
diuen que tot i les lluites, a casa nostra 
encara tenim moltes qüestions pendents 
i, la clau n’és la informació. Avortar sem-
pre ha estat una pràctica estigmatitzada. 
Com diuen a la seva web “els DSiR són es-
sencials per la garantia real dels drets hu-
mans de les dones i són la base del desen-
volupament sostenible de les societats. 
Són drets que s'enfronten a contínues 
amenaces per part de fonamentalis-
mes polítics, religiosos i econòmics”. 
Col·laborem per ajudar a revertir-ho.•

Drets sexuals i 
reproductius

Creuen imprescindible 
generar un espai 
d'informació fàcil, 
accessible, veraç i fi able

Ull de 
dona

Ni una sola veu es va 
aixecar a favor d'una 
plaça a l'Abaceria en 
els anys de debat previ 

Gràcies al suport de:
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la 

setmana

Lluís Bou

La pel·lícula 'De Gaulle', que encara es 
pot veure als cinemes, explica el xoc 
entre la França claudicant i la França 

resistent, i dona algunes lliçons.
Després de l'ocupació del país per 

l'Alemanya nazi, el mariscal Philippe 
Pétain va acceptar un armistici i va ins-
taurar el règim col·laboracionista de 
Vichy, mentre que De Gaulle es va haver 
d'exiliar i va encarnar la resistència.

El director del fi lm, Gabriel Li Bomin 
mostra l'extrema solitud de De Gaulle 
quan s'exilia a Londres i el govern fran-
cès li retira la nacionalitat, i les difi cul-
tats que té per trobar aliats i ajudes. Es 
troba perdut pels carrers de la capital 
anglesa.

Però De Gaulle és molt tossut. A poc a 
poc, va obtenint la confi ança del primer 
ministre britànic, Winston Churchill, 
que li acaba cedint amb moltes prevenci-
ons un petit espai a la BBC. Des d'allà De 
Gaulle fa la famosa crida a la Resistència 
del 18 de juny del 1940. Després s'ha vist 
com una declaració històrica, però en 
aquell moment va ser una acció petita, 
que pràcticament ningú va poder escol-
tar. La pel·lícula mostra que, quan ho te-
nia tot perdut, De Gaulle se'n va sortir 
per mantenir-se ferm i perquè va fugir 
de la visió que tenien els francesos que 
només estaven vivint un confl icte bilate-
ral amb Alemanya. Va parlar de Segona 
Guerra Mundial, i va intuir que es po-
dria contraatacar des de les colònies 
franceses. 

També es pot veure en el fi lm el con-
fl icte humà que vivia De Gaulle, i com 
era la seva família, amb una fi lla amb 
síndrome de Down, que acaben d'em-
marcar la psicologia del personatge. 

El fi lm se centra en aquests aspectes 
de De Gaulle, el polític francès més im-
portant del segle XX, i no en fa un balanç 
global, que requeriria potser una sèrie. 
El general va estar en tots els episodis 
històrics de França fi ns als anys 60, des 
de les Guerres Mundials, a la indepen-
dència d'Algèria o encarnant el presi-
dent superat del Maig del 1968.•

'De Gaulle', resistència 
contra claudicació

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 2021

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)

18 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

Opinió convidada

L'aire que no s'apaga 

V am caminar els set quilòmetres des de Premià 
fi ns al casal d'Alella sota la llum de la lluna i amb 
la il·lusió als ulls, i res no ens va faltar aquella nit: 
ni la celístia, ni l'entusiasme de saber-nos joves i 
tenir-ho tot per fer. Aplegats a la crida dels Coses, 

ens vam revoltar amb el campaner de Taüll, i vam capgirar 
el mapa dels Països Catalans; perquè era aquelles nits, tor-
nant a casa feliços, que assumíem la veu d'un poble i ente-
níem l'Estellés.

Un dia, potser trenta anys després, li vaig explicar a en 
Jordi Fàbregas aquella aventura nocturna de l'any 1976 
i, humil com era, em va dir que no n'hi havia per tant. 
No li vaig fer cas, perquè la seva música és part del meu 
patrimoni intel·lectual i sentimental i, si mai renegués 
d'allò que he estat oblidaria qui soc. I la música de Coses, 
L'Harmònica Brava, La Murga, Primera Nota, Solistes de 
la Costa, Urbàlia Rurana, el Pont d'Arcalís i el CAT, la bella 
quimera que va ser possible, són els nexes d'una memòria 
personal i comuna que va anar conformant la nostra amis-
tat des dels llunyans dies del Picapuça, a TVE.

No fa pas tant vaig tenir la sensació que en Fàbregas 
sentia que aquell aire del campaner s'apagava. El doctor 
Jordi Llovet va escriure un article sobre música d'arrel 
insultant i ignorant, i allò el va fotre; un text barroer i in-
documentat volia tirar per terra dècades de treball. Poc 
després vaig pujar al bosc de Virós on, al segle XIX, els pi-
cadors que hi anaven per treballar van compondre un pas-
doble que el Pont van musicar. Vaig seure en una taula de 
fusta al costat de l'ermita de Sant Lliser, vaig treure el por-
tàtil vaig prendre notes, vaig escoltar la cançó i li vaig envi-
ar un correu al Jordi que deia: "antic i modern, així són els 
clàssics, els literaris i els de la música tradicional". Va fer 
un somriure murri dels seus.

He anat a Taüll després d'aquella nit de concert a Alella, 
és clar, i no hi ha hagut vegada en què la campana desfer-
mada no hagi fet tremolar el mapa fi ns agitar-lo com un 
mar. És aquesta la força del llegat d'en Jordi Fàbregas: un 
aire que no s'apaga. •

Rafael Vallbona 

La seva música és part del 
meu patrimoni intel·lectual i 
sentimental i, si mai renegués 
d'allò que he estat oblidaria qui soc
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Exposicions
Fins al 30 de gener 
Exposició Senyores. Il·lustracions de l'ar-
tista Sandra Olivé. Un retrat naïf i singu-
lar de dones que comparteixen una histò-
ria, una vida i una terra. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

L'estació de Metro del Coll – La Teixonera 
acull una exposició amb les imatges dels 
comerciants de l’associació del barri del 
Coll. L'acció vol visibilitzar sota terra el 
comerç de proximitat existent i, al mateix 
temps, dinamitzar-lo amb la l’eslògan "Al 
teu barri, de tot i a prop". Els cartells por-
ten un codi QR insertat a través del qual 
els usuaris del transport públic podran 
accedir a la pàgina web de l’entitat Coll 
Amunt. Aquest projecte ha estat subven-
cionat per Barcelona Activa a través del 
programa Impulsem el que fas. 
Metro del Coll-La Teixonera

Fins al 2 de febrer
Un pessebre diferent. Aquest és el quart 
any que Josep M. Contel presenta a la 
Violeta aquesta proposta que ja s'ha con-
vertit en un clàssic de l'agenda nadalenca 
de Gràcia, el pessebre fet amb fi gures de 
Playmobil. Enguany amb noves escenes. 
La Violeta (Maspons, 6) 

Pessebre amb fi gures de Playmobil. El 
casteller gracienc Martí Urgell ha decidit 
compartir la seva afi ció pels Playmobil 
amb un pessebre a Can Musons.
Fundació Festa Major (Alzina, 7-9)

Fundació Festa Major de Gràcia presen-
ta, un any més, l'exposició Cartells de Sa 
Pobla a Gràcia, amb motiu de la celebra-
ció dels Foguerons de Sant Antoni el dar-
rer cap de setmana de gener, tot i que en-
guany no es podran celebrar fogueres, sí 
s'ha dissenyat un cartell cultural adaptat. 
Fundació Festa Major (Alzina, 7)

Del 2 al 16 de febrer
Exposició Mirades i món, d'Helena 
Monill, que recull les instantànies del seu 
entorn propoer i d ela resta del món que 
ha pogut conèixer i retratar, tant perso-
nes com vivències i sentiments viscuts en 
diferents viatges. Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)

Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un 
núvol al cel i dos peus a terra en pintu-
ra, Mariona Berenguer amb About Desire 
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges! 
en gravat. “Mariona Berenguer consi-
dera que el desig ens atrau cap a la seva 
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu 
l’artista com un navegant solitari enmig 
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell 
a la deriva, per no viure pressionat pel 
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transfor-
mar la societat lluitant per la memòria de 
les dones que havien assolit uns drets a 
l’Espanya republicana que foren arrabas-
sats per l’adoctrinament de la dictadura.”, 
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’ex-
posició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de 
8 de la tarda

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) 

Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy 
(1950-2020). L’exposició forma part 
del programa d’activitats del Festival 
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest di-
jous en un acte en directe des del canal 
YouTube de Biblioteques de Barcelona. 
"En les seves fotos de creadors, en les dels 
reportatges pel dominical d’El Periódico, 
en les de molts barcelonins al mig del car-
rer, la força de les imatges és justament 
en aquesta mirada: la dels ulls que miren 
la càmera i, per descomptat, la de la fotò-
grafa. Cada foto és una història, instants 
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

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 29 de gener
Teatre: Quatre estrelles, de Jean-Pierre 
Martínez. Cia Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: Concert 
de Es Gall de sa Pastera que presenta el 
seu primer disc Raval.
CAT (plaça Anna FraNK, s/n), a les 20 h

Dissabte 30 de gener
Visita guiada a l'exposició XIV. Amb un 
expert de la col·lecció de vehicles històrics 
de SEAT per poder conèixer en detall tots 
els secrets dels models exposats a CASA 
SEAT. Cal reserva prèvia.
CASA SEAT (Pg. de Gràcia, 101), a les 10 h

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: Folk 
als Mercats.Amb l’Institut de Mercats 
Municipals de Barcelona.
tra-DDigital (canal de Youtube del CAT),a 
les 12.00 h

Concert: Alérgicas al polen + Remei de Ca 
la Fresca.
Plaça de la Fontana a les 12 h

Teatre: Quatre estrelles, de Jean-Pierre 
Martínez. Cia Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Dilluns 1 de febrer
Història: Els feliços anys vint: diversió, 
crisi i guerres. El Paral·lel dels anys vint A 
càrrec de Júlia Costa. 
Biblioteca Jaume Futer (pl. Lesseps, 20-
22), a través de la plataforma Zoom, a les 
18.30 h 

Ciència: Origen, diversitat i evolució 
dels homínids. A càrrec de Paula Esteller 
Cucala i Marina Álvarez. Entendre l’evo-
lució i la diversitat, els nostres avantpas-
sats i com podrien afectar-nos malalties 

que provenen dels animals o que també 
els afecten, com VIH, malària, ebola o la 
covid.
En directe des del canal de YouTube de 
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h

Teatre: Sembla que rigui. Amb Mont 
Plans. Dramatúrgia d'Òscar Constantí i 
Mont Plans.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Dimecres 3 de febrer
Teatre: Viaje a la luna. Federico García 
Lorca, Marta Pazos i IT Teatre.
Teatre Lliure (Monseny, 47), a les 20 h 

Les Vespres dels dimecres: Marcel 

Casellas, Roger Andorrà i Oriol Pide la 
Serra.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21 h

Dijous 4 de febrer
Teatre: Deliri a dos.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Divendres 5 de febrer
Concert: El Sobrino del Diablo, 'El Poder 
de Mortadelo'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Espectacle: Improshow.
Teatreneu (Terol, 24), a les 20.30 h

Entitats

Divendres 29 de gener
Conferència: El patrimoni cultural inma-
terial. Una visió des de les Illes, a càrrec 
d’Andreu Ramis, president del Consell 
Assesor de Cultura Popular de les Illes 
Balears. Presentarà l’acte Josep Fornés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.15 h (ca-
nal Youtube)

Xerrada: Esperantistes. Llavor de Lluita. 
Amb Xavi Alcalde. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Diumenge 30 de gener
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: 
Espectacle de teresetes (titelles) a càr-
rec de la companya Binixifl at de Gabriel 
Porcel que presenta l’obra En Pere de sa 
plaça.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12.00 h 

Dilluns 1 de febrer
Club d'escacs Tres Peons. Tardes de par-
tides amistoses. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18.30 h

Divendres 5 de febrer
Presentació de l’exposició sobre l’obra 
gràfi ca d’Antoni Garcia Iranzo: Potser el 
desig, potser el rampell.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h 

Divendres 12 de febrer
Presentació del llibre Visca la Terra i vis-
ca l'Anarquia (2), amb el seu autor, Jordi 
Martí Font. Organitza La Torna i Agita't 
Gràcia.
Ateneu La Torna (Goya, 18), a les 19 h 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Cocanha, polifonia occitana a 
rimte de percussions 
Caroline Dufau & Lila Fraysse (veus i percussions) són Cocanha, el duet occità 
que presenta nou disc al Tradicionàrius: Puput expressa un missatge clar i 
qüestiona la misogínia i la relació amb la norma social actual. Cocanha convida 
a ballar amb la paraula i la veu al rimte de les pulsacions de panderetes, 
tambors de cordes i la percussió corporal de pues i mans. El seu repertori 
tradicional en llengua occitana explora sonoritats úniques, jugant amb les 
paraules, reescrivint-les o inventant-les. Les dues veus de les protagonistes 
es complementen, tot oferint un so acústic amplifi cat per les percussions.

Divendres 5 de febrer a les 20 h al CAT (pl. Anna Frank, s/n)

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Noticias del Gran mundo (do-

blada esp). Dv, ds, dg, dc i dj, 
20.10. 19.50.

• La ciudad de las estrellas (La La 
Land) (vose). Dv, ds, dg, dc i dj, 
18.40.

• La boda de Rosa (VOSE). Dg, 
15.55. Dv, ds, dc i dj, 15.55.

• Mi niña (doblada esp). Dg, 18.05. 
Dv, ds, dc i dj, 18.00.

• Las niñas. Dg, 19.55. Ds, 20.10. 
Dv, 16.30. Dc i dj, 16.00 i 20.10.

• Sentimental. Dv, dc i dj, 16.00 i 
17.50. Ds i dg, 17.50.

• Adú. Dv, ds, dg, dc i dj, 19.35.
• En guerra con mi abuelo (dobla-

da esp). Ds i dg, 15.45.
• Origen (VOSE). Dv i ds, 18.40.
• Los Croods: Una nueva era (do-

blada esp). Ds, 16.00 i 18.05. Dg, 
16.30. Dc i dj, 18.05. Dg, 17.45.

• El padre (doblada esp). Dv, dc i 
dj, 18.00. Ds i dg, 17.00.

• Wonder Woman 1984 (doblada 
esp). Ds i dg, 19.15.

• Salvaje (doblada esp). Dv, dc i dj, 
16.00 i 20.10.

• El profesor persa (doblada esp). 
Dv, dc i dj, 16.00 i 18.45. Ds i dg, 
18.45.

• Elfk ins (doblada esp). Ds i dg, 
16.45. Dg, 15.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Maragall i la lluna. Dv, dg, dc i dj. 

20.00. Ds, 16.00 i 20.00.
• El inconveniente. Dv, dc i dj, 

17.00. Ds i dg, 18.15.

• Una luz en la oscuridad. Dc, 
19.30.

• Advocate (documental del mes). 
Dj, 19.00.

• Mi niña. Dv, ds, dc i dj, 16.00. Dg, 
16.00 i 20.00. Dv, ds, dg, dc i dj, 
18.00.

• Elfk ins. Ds i dg, 16.00.
• Más allá de las palabras. Dv, dc i 

dj, 16.00.
• My Life With Satyajit Ray. Ds, 

20.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari. 

Dg, 16.00.
• Tipitips, qui balla? Dg, 12.00.
• Descubriendo a José Padilla. Dj, 

19.45.
• Hope. Dv, ds, dg, dc i dj, 17.30. Dv, 

ds, dg i dc, 19.45..

Verdi. Verdi, 32. 
•El profesor de persa. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 11.30, 16.00 i 18.05. Ds i dg, 
16.00 i 18.05.

•El padre. 18.25 i 20.20. 16.15.
•Manual de la buena esposa. Ds, 

dg, dl, dc i dj, 18.10.
•Uno para todos. 20.20.
•Mi niña. Dv i dl, 11.30, 16.00, 18.15, 

20.35. Ds, dg, dm, dc i dj, 16.00, 
18.15 i 20.35.

•Hope. 17.45.
•La vampira de Barcelona. 20.00.
•Deseando amar. 20.15.
•Perfumes. Dv, dl, dc i dj, 16.10.
•Crash. 11.30. Dv, 11.30 i 19.30.
•23 paseos. Dv, d, dm, dc i dj, 16.00.
•Noticias del gran mundo. 11.30.
•El chico. Dm, 11.30.
•Norma. Dg i dc, 11.30.
•Luces de la ciudad. Dj, 11.30.
•El jardín del artista: impresio-

nismo americano. Dm, 11.30 i 
18.15.

•Los Croods: una nueva era. Ds i 
dg, 11.30 i 16.10.

•Mi amigo Pony. Ds i dg.
•Fritzi, un conte revolucionari. Ds 

i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Fellini de los espíritus. 16.00.
• Madame Curie. 18.00 i 20.10. Dm, 

18.00.
• Josep. 16.00 i 18.20.
• Maragall i la Lluna. 17.45.
• Noticias del gran mundo. 16.00 

i 19.55.
• Crash. 18.20 i 20.20.
• Nieva en Benidorm. 16.00.
• Las niñas. 20.05.
• Manual de la buena esposa. Dv, 

18.20.
• Uno para todos. Dv, 20.30.
• Luces de la ciudad. Dj, 20.00.
• El chico. Dm, 20.30.

Breus

El Centre passa 
a online el seu 
concurs de 
teatre amateur 
El Centre ha redissenyat 
la seva activitat per tal 
d'adaptar-se a les mesures 
sanitàries i presenta el 
Primer Concurs de Teatre 
Online per a companyies 
amateurs. Les obres han 
de ser exclusivament 
originals i en català. El 
jurat -que escollirà deu 
peces entre totes les que 
es presentin- tindran 
en compte la qualitat 
literària, la coherència de 
text o l'escenografi a.
La convocatòria és oberta 
fi ns el proper 28 de febrer.

L'únic guió 
cinematogràfi c 
de Lorca, 'Viaje a 
la Luna', al Lliure 

L'únic guió cinematogràfi c 
de Federico García Lorca, 
Viaje a la Luna, arriba al 
Teatre Lliure de Gràcia 
de la mà de la creadora 
gallega Marta Pazos 
del 3 al 14 de febrer. 
L'espectacle és una 
coproducció del Lliure i 
el projecte IT Teatre de 
l'Institut del Teatre amb 
la voluntat de promoure 
el contacte dels graduats 
amb les expressions 
escèniques més 
innovadores d’Europa. 
Pazos porta a escena una 
adaptació carregada de 
simbolisme i erotisme.

Foto: Silvia Poch

Les Violines: "En 
aquests moments 
s'està creant la música 
tradicional del futur"
El grup celebra 25 anys amb un concert al Tradicionàrius que 
serà "una banda sonora" i un homenatge a Jordi Fàbregas

Silvia Manzanera

Enguany fa 25 anys que 
Simone Lambregts va cre-
ar Les Violines, un grup 
de referència en la histò-
ria del folk català. Amb 

Clara Ribatallada, Nuria Balcells, 
Maribel Ribero i Rebecca Macauley 
oferiran el proper 7 de febrer al 
Tradicionàrius un concert carre-
gat de records i emocions. La ban-
da sonora d'un quart de segle fent 
música folk entre violins i dones.

Heu tingut temps de fer una valo-
ració del camí fet?
Són dies de dol i en principi no 
volia fer el bolo. Hem anat reen-
focant el concert i serà una ban-
da sonora dels 25 anys, amb tota 
la màgia, les protestes, els crits, 
les festes, les ballades... Serà un 
recordatori molt carregat d'emo-
ció, i també un homenatge al Jordi 
Fàbregas i al Tradicionàrius.

El ball sempre ha estat una cons-
tant del vostre repertori. Però 
aquesta vegada no podrà ser...
Aquest serà un concert de compo-
sicions pròpies. Seria molt frus-
trant fer una actuació enfocada 
en el ball i que la gent no es pugui 
moure de la cadira. Així que el con-
cert dels 25 anys tindrà una altra 
sonoritat, amb creacions que tam-
bé he fet per altres grups. 

Quina creus que és la principal 
evolució de les Violines?
La de anar deixant, a poc a poc, les 
tonades donades, i composar cada 
vegada més. Ara he estat jo qui ha 
aportat les creacions però la par-
ticipació dels músics i els arran-
jaments són molt vius. Crec que 
en aquests moments s'ha de tor-
nar a crear la música que en un 
futur, serà la música tradicional. 
Sempre serà interessant tenir co-
neixements de les tonades de mu-
seu, però ara hem de fer les de les 
properes generacions.

Hi ha un abans i un després 
d'aquest concert?
A mi m'agrada més dir que serà 
com una estació d'enllaç, com aca-
bar un recorregut i començar un 
altre nou, un punt d'infl exió cap a 
una banda no tant d'instrumentis-
tes sinó de dones creadores. Aquest 
concert tindrà un aire més clàssic 
per les circumstàncies i el moment, 
tot i que a nosaltres sempre ens ha 
agradat reproduir el so de pagès.

Les components de Les Violines, en una imatge promocional. Foto: Juliana dos Santos

Una banda folk només de dones va 
ser pioner. Una situació que s'ha 
revertit amb els anys. 
Vaig crear les Violines per fer de 
contrapès, perquè llavors gaire-
bé no hi havia dones instrumen-
tistes. Amb els anys això ha anat 
canviant i ara hi ha moltes dones 
a l'àmbit de la música d'arrel. Ens 
dona molta alegria que al capda-
vant del Tradicionàrius estigui la 
Carol Duran. 

Com heu viscut els canvis al grup?
Hem tingut formats diferents, 
amb combinacions diverses d'ins-
truments, amb altes i baixes... 
Ara la Coloma Bertran té projecte 

propi i s'ha incorporat la Rebecca 
Macauley a la viola. Sempre hi 
ha les ganes d'oferir coses noves, 
d'estar en moviment, d'anar a la 
recerca de la creativitat perquè hi 
ha una necessitat d'expressar-te.

Quina creus que ha estat l'aporta-
ció del Tradicionàrius? 
Sempre hi ha una evolució contí-
nua, amb propostes noves, amb les 
noves generacions que aporten la 
seva visió. El Tradicionàrius i el 
CAT han fet, a més, una feina fo-
namental com és la de la forma-
ció (els tallers o l'escola Folk dels 
Pirineus) per dotar del context 
cultural a l'instrument.•

"Ara ens trobem en 
un punt d'infl exió 
i avancem cap 
a una banda de 
dones creadores"
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'In Fabric', hipnòtic 
magatzem tronat 

Joan Millaret Valls

Per fi  s’estrena a la plataforma Movistar+ l’excel-
sa i forassenyada cinta de terror en clau d’humor 
negre In Fabric del britànic Peter Strickland, la 

proposta més arrauxada i estrafolària del 66è Festival 
Internacional de Cinema de Sant Sebastià del 2018. 
Aquest plat tan suculent gira al voltant d’un vestit 
vermell assassí, espècie d’objecte malèfi c, que desen-
cadena una ronda de destrucció per allà on passa. La 
trama arrenca amb una dona separada que es com-
pra un vestit vermell en uns grans magatzems per a 
una primera cita, provocant-li tota mena de malde-
caps i ferides diverses. 

Tenim una primera part espectacular, un fi lm en 
si mateix, que arriba seguida d’un segon bloc ben es-
paterrant amb un mecànic de rentadores que pren el 

relleu als soferts pos-
seïdors d’aquest vestit 
maleit. Un fi lm pletò-
ric d’inspiració, farcit 
d’idees visuals i escenes 
malaltisses, que gaudeix 
de moments de pura an-
tologia. Especialment 
tot el que gira al vol-
tant dels aparadors i les 
entranyes d’uns grans 
magatzems britànics 

de rebaixes d’hivern, amb un cap nosferàtic i unes de-
pendentes que semblen serventes draculinianes.

El fi lm de Peter Strickland posseeix una estètica 
retro combinada amb rampells psicodèlics, amb pi-
cades d’ullet sobretot al terror desmesurat i cromàtic 
del giallo. Ens deixa un edifi ci tan sinistre com capti-
vador en què es conjuguen capitalisme i consumisme 
amb elevades dosis de perversió i fetitxisme. Tenim 
també un benaurat sentit de l’humor negre que gene-
ra una comicitat d’allò més reeixida amb gags d’alça-
da. Destaca també la bogeria sonora i cinematogràfi -
ca, patent de marca d’Strickland des de l’irritant fi lm 
Berberien Sound Studio (2012), però que a In Fabric ar-
riba al cim de l’excés, la majestuositat i la perfecció.•

crítica de 
cinema

L'escola SwingCats 
impulsa la primera 
sèrie de fi cció en format 
'històries d'instagram' 
Creada per la productora Volsvideos?, els escenaris principals s'han 
ubicat a l'escola i alumnes i professors en són els protagonistes

S.M.

Una sèrie de fi cció ambien-
tada a Gràcia on els capí-
tols són històries d'ins-
tagram. Amb aquesta 
proposta ha arrencat 

l'any l'escola SwingCats, a partir 
de l'impuls d'Aitor Leniz, un dels 
responsables d'aquest centre gra-
cienc. "Fa dos anys, en una excur-
sió per la muntanya i fent vídeos 
se'm va ocórrer la idea", explica 
Leniz. A partir d'aquí, la propos-
ta va anar agafant empenta quan 
s'hi van apuntar Dídac Meya i 
Gener B. Lanzo (alumnes de l'es-
cola), responsables de la produc-
tora Volsvideos? Bona part del ro-
datge el tenien enllestit abans del 
confi nament, però amb l'aturada 
de l'activitat i les restriccions, el 
projecte va quedar en suspens, fi ns 
que el van poder reprendre i l'es-
trena es va fer la passada setmana. 

Amb el nom de Ficció Swingcats, 
la sèrie està estructurada en qua-
tre parts; les dues primeres ja 
s'han emès i la setmana vinent co-
mençaran a difondre els nous ca-
pítols. Tot i que una 'story' té una 
publicació d'un dia, l'escola les dei-
xa en IGTV i així es poden recupe-
rar i veure en qualsevol moment. 

Fotograma de la sèrie. Foto: Cedida

"Ens va semblar molt original el 
format i tot plegat, i creiem que no 
s'ha fet mai", explica Aitor Leniz. 
La difi cultat està, sobretot, en ex-
plicar una història en capítols de 
pocs segons, tot i que, a la pràc-
tica, alguns estan fets amb dos o 
tres 'stories' seguides. "El llenguat-
ge audiovisual resulta gairebé de 
cinema mut", afegeix.

La trama de la sèrie transcor-
re principalment a l'escola però el 
tema no és el ball, sinó que explica 

una història vinculada a una màs-
cara misteriosa. Per als autors de 
la sèrie, era més original crear una 
fi cció que no tingués relació estric-
tament amb el ball, o el típic argu-
ment d'una parella que es conei-
xen ballant swing. Amics, alumnes 
i professorat es van deixar sedu-
ir per la iniciativa i conformen els 
protagonistes de la sèrie. "Tenim 
una parella de professors de swing 
que són coneguts internacional-
ment però que a la sèrie interpre-
ten dues persones que s'inicien al 
món del ball, i al contrari, alum-
nes que fan de professors", explica 
Leniz, molt il·lusionat amb aquest 
projecte, tot just ara que l'escola 
està passant per moments crítics 
degut a les restriccions. 

De fet, aquest espai de Torrijos 
està tancat fi ns al 8 de febrer, mo-
ment que esperen poder tornar a 
les classes presencials. "La situa-
ció ara mateix és molt complicada 
perquè venim d'un terç d'alumnat 
al darrer trimestre de l'any, i amb 
les últimes restriccions, aquest 
aforament s'ha reduït a la mei-
tat", es lamenta Leniz. Els propers 
mesos, fi ns a l'estiu, seran claus 
-segons expliquen els responsa-
bles- per determinar el futur del 
projecte. [www.instagram.com/
swingcats.cat]•

Tenim una 
primera part 
espectacular, 
un fi lm en 
si mateix

Gràcies al suport de:
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Ricard ValentíRicardPlaça Raspall

El 27 de gener de l'any 1945 les tropes soviètiques van 
alliberar el camp de concentració i extermini nazi 
d'Auschwitz-Birkenau. Milions de persones havi-
en estat assassinades pel simple fet de formar part 
d'un col·lectiu; un dels afectats va ser el col·lectiu 

gitano. Cada any, amb motiu d'aquesta efemèride, nom-
broses entitats d'arreu de la ciutat ens sumem als actes 
per commemorar el Dia Internacional en Memòria de les 
Víctimes de l'Holocaust, que l'Assemblea General de les 
Nacions Unides va establir el 2005. És clau recordar la his-
tòria i preservar la memòria de les víctimes, ja siguin gita-
nes, jueves o d'altres col·lectius, perquè l'horror del nazis-
me ens ha de servir per fer front a qualsevol discriminació. 
No tolerarem que això es torni a repetir. Lluitem contra el 
feixisme. Ara i sempre. 

Per això, l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia hem 
estat any rere any presents en la commemoració d'aques-
ta data, perquè forma part de la nostra agenda com a en-
titat. Enguany, a causa de les restriccions de la pandèmia, 
no s'han pogut celebrar les activitats presencials com en 
d'altres edicions i hem hagut de trobar altres formats sense 
abandonar la lluita. Així, aquest dimecres hem fet el nostre 
particular homenatge a les víctimes: una fotografi a amb el 
braçalet que portaven al camp de concentració, la bandera 
gitana i el llibre de María Sierra 'Holocausto gitano'. I una 
espelma. La imatge s'ha compartit a les xarxes socials; al-
tres entitas d'arreu també s'hi han sumat. 

L'acte institucional s'ha celebrat aquest dijous amb la 
Cerimònia del Record, al Saló del Tinell, molt menys nom-
brosa pel que fa a representació d'associacions que anys 
anteriors. L'encesa d'espelmes s'ha fet en record dels mili-
ons de jueus assassinats pels nazis, en record de la resis-
tència jueva, del milió i mig de nenes i nens víctimes de la 
barbàrie, en record dels republicans deportats, dels "Justos 
entre les Nacions" (aquells homes i dones que van arris-
car la seva vida per salvar els jueus perseguits), en record 
d'altres col·lectius que patiren persecució i assassinats 
pel nazisme, i en record de les víctimes del poble gitano. 
L'encarregat d'encendre aquesta última espelma ha estat 
Seo Cizmich, en representació del Consell Municipal del 
Poble Gitano.

Sigui com sigui, i adaptant-nos a les noves mesures de se-
guretat que la crisi sanitària ha imposat, seguirem presents 
d'una manera o altra per fer la nostra tasca de defensa, di-
vulgació i memòria de la cultura i el poble gitano. Recordant 
fets històrics com el 27 de gener, el 8 d'abril o el 16 de maig. 
O portant a terme campanyes solidàries al Nadal, com la re-
collida de joguines o d'aliments, una acció ja consolidada, 
que portem a terme amb la complicitat dels comerciants de 
la Unió de Botiguers de Travessera Casc Antic, la Fundació 
Edmilson i el Banc d'Aliments, i que cada any aconsegueix 
més suport; aquestes festes hem ajudat a 35 famílies de la 
Vila que ho necessitaven. Sabem que son temps complicats. 
Per a tothom. Per això seguim lluitant. Ara i sempre.•

En memòria de les 
víctimes de l'Holocaust

L'Associació Joves Gitanos de Gràcia també ha recordat les víctimes de l’Holocaust. Foto: R. Valentí

La torratxa

El grup
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

E l grup de joves i no tant joves s’han 
posat d’acord per fer una acció col-
lectiva al parquet. Amb indubtable 

intenció política i antisistema. En un 
entorn protegit i blindat fi ns fa ben poc 
per les grans fortunes, pels grans fons, 
pels que podríem anomenar ‘els pode-
rosos’. Ha passat per primera vegada 
però segur no per última. Ha estat ben 
fàcil. Un fòrum d’internet on coordi-
nar-se i una consigna simple: comprem. 
Ha passat a Reddit i l’acció ha consistit 
a enfonsar la usura dels fons d’inver-
sió i alterar a la borsa la lògica del ca-
pitalisme dels poderosos. Han aconse-
guit elevar pels núvols amb 24 hores 
accions d’empreses que els grans ‘hed-
ge funds’ volien destruir per lucrar-se. 
Capitalisme especulatiu contra el capi-
tal. El grup sempre guanya. Fins i tot 
contra els intocables. I aquí també ha 
tret un sucós rendiment als estalvis que 
havien de ser per anar a la universitat. 
O a les propines de la iaia. 

El grup ha aturat desnonaments. 
El grup ha reclamat autobusos nous. 
El grup ha ajudat a reobrir escoles en 
plena pandèmia. El grup ha demanat 
tímidament la independència. El grup 
ha fet trontollar un país amb un un dia 
d’ocupar un aeroport. El grup ha en-
cerclat el Parlament per denunciar re-
tallades. El grup ha reclamat millors 
pensions i millors condicions laborals. 
El grup ha exigit acabar amb els femi-
nicidis. El grup ha intercambiat recep-
tes i està treballant per un planeta més 
verd. El grup aconseguirà que no pas-
sin més cotxes. El grup vol un barri per 
viure i no per enriquir-se. El grup ets 
tu, tu i tu, i tot d’altra gent que no conei-
xes, i els teus secrets i els secrets dels al-
tres. El grup és tothom, el grup és ningú. 
El grup és tot: el principi i la fi , l’amor i 
l’odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. I 
tu, quin és el teu grup?•

Gràcies al suport de:


