
L'estrena del mirador 
Consol Casals i els 10 
anys de la trobada 
de dones, eixos 
del 8-M a Gràcia 
L'espai d'estada, aprovat a Gràcia 
el 2019, s'ubica a l'entrada del Park 
Güell per Baixada de la Glòria P4

L'Ajuntament tramita el canvi 
de planejament de Gràcia per 
sumar 2.000 pisos protegits 
La reserva del 30% en obra nova es rebaixa al districte a projectes a partir de 400 
metres quadrats i s'introdueixen els requisits en remuntes, subdivisions i baixos

Albert Balanzà

L 'àmbit del Pla General Metropolità que implica els 
carrers Còrsega i l'avinguda Diagonal al sud, la Via 
Augusta i la Riera de Cassoles i l'avinguda de Vallcarca 
a l'oest, el barri de la Salut al nord i els carrers Escorial, 
Pi i Margall i Bailèn a l'est, gairebé tot el districte de 

Gràcia, ha engegat aquest dijous el procés municipal de mo-
difi cació de conjunt per introduir noves mesures de protec-
ció en habitatge, mobilitat, espai verd i equipaments, com a 
conseqüència dels treballs iniciats el 2019 de diagnosi sobre 
el patrimoni local. El pla s'ha aprovat inicialment en comissió 
de govern, passarà per comissió d'urbanisme dimarts que ve i 
s'acabarà de tramitar des d'ara i fi ns a l'estiu, i es desplega en 
dos eixos: espai construït per preservar el teixit consolidat i 
espai lliure per adequar la mobilitat i el sistema ambiental a 
les noves realitats i consciències a favor del clima. 

L'habitatge, tenint en compte l'enorme dèfi cit d'unitats 
que l'equip de coordinació va quantifi car en 6.500 pisos per 

complir amb el que marca la llei d'habitatge de 2007 (un 15% 
del total), és un dels puntals d'aquesta modifi cació del PGM. 
L'Ajuntament assegura que hi ha un "potencial" de 2.000 
pisos. Les mesures previstes passen per aplicar a Gràcia 
la reserva del 30% d'habitatge protegit no a partir de pro-
jectes d'obra nova de 600 metres quadrats sinó a partir de 
400 metres quadrats. També s'introdueixen requisits per 
obligar a fer habitatge assequible si es volen fer remuntes, 
subdivisions de pisos i baixos reconvertits. En mobilitat, 
d'altra banda, vies de la xarxa bàsica com Torrent de l'Olla 
o Travessera de Gràcia seran de connexió i podran estar 
més pacifi cades. Pàgina 3

Torrent de l'Olla i Travessera de 
Gràcia seran via de connexió en lloc 
de bàsica i s'obren a més pacifi cació

El Vinil, bar node de 
la Gràcia moderna, 
llança un SOS per 
obrir una nova etapa 
amb nous socis
L'establiment, reobert ara als 
migdies, "necessita ajuda", diu el 
seu impulsor, Jordi Lanuza P5

El BCN Film Fest 
aposta pel format 
només presencial i 
el suport d'estrelles 
internacionals
Sigourney Weaver, Isabelle 
Huppert i Naomi Watts, a les 
estrenes de la cinquena edició P14

Les cases de Fraternitat, entre Josep Torres i Tordera. Foto: A.G.P.
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Albert Balanzà

T renta col·legis electorals i 
146 meses esperen aquest 
diumenge els 86.161 ve-
ïns i veïnes de Gràcia cen-
sats perquè votin en unes 

noves eleccions al Parlament de 
Catalunya,  les tretzenes des de 
la recuperació de la democràcia i 
la reinstauració del Govern de la 
Generalitat. Els partits amb repre-
sentació al Districte han apurat els 
últims dies de campanya.

 En Comú Podem. L'assemblea de 
Gràcia En Comú,  al marge dels de-
bats presencials de Lluïsos i Ràdio 
Gràcia,  ha centrat la difusió del seu 
candidat local,  Marc Hortal,  en ac-
tes estrictament online. El regidor 
de Gràcia,  Eloi Badia,  s'ha afegit 
a Hortal per visitar l'Associació 
Joves Gitanos. 

 ERC. Els republicans han rebut la 
visita d'Oriol Junqueras com a punt 
fort,  el qual es va passejar per les 
places o el mercat de la Llibertat,  i 
ha fet actes presencials a la Sedeta i 
al Passeig de Sant Joan,  a més d'un 
acte de Jovent a la Virreina Amb 
Ernest Maragall Esquerra s'han re-
unit amb el Rebost Solidari o la pla-
taforma per pacifi car Travessera. 

 Junts. L'assemblea de Junts tam-
bé va recórrer a l'èpica dels presos 

Jordi Cuixart, aquest dilluns a la plaça de la Vila. Foto: J.F.

Junts i ERC amb presos, 
En Comú amb el regidor 
i el PSC amb exdirigents, 
a la recta fi nal del 14-F
Un cens electoral local de 86.161 persones disposarà aquest 
diumenge de 30 col·legis i 146 meses per triar nou Parlament

 PSC. L'agrupació socialista s'ha 
deixat veure pels cinc barris esn-
cartellant i bustiant en el seu 
classic porta a porta,  on s'hi han 
sumat anteriors dirigents com 
Xavier Barberà. Els consellers 
Alberto Lacasta i Mercè Saltor 
han llançat videos a les xarxes 
i els candidats locals Gemma 
Lienas i Fouad Ahmad han parti-
ocipat en actes virtuals de cultura 
i nova ciutadania. 

 PDeCAT. Amb els tres exconsellers 
del districte com a ariets,  l'assem-
blea local ha prioritzat les troba-
des diàries amb indecisos,  ha vi-
sitat comerços i ha fet paradeta 
a Vallcarca o bustiada a la Salut 
i Grassot.
 
 C's. La junta local de Ciutadans ha 
fet una campanya tranquil·la,  evi-
tant el contacte directe i partici-
pant als actes telemàtics a nivell 
de ciutat.

 CUP. Malgrat no tenir consellers 
locals,  l'esquerra independentista 
han participat al debat de Ràdio 
Gràcia ai han editat vídeos com els 
de l'activista Bàrbara Roch. 

 PP. Els populars tampoc tenen 
aquest mandat consellers,  però 
l'agrupació local va visitar l'Aba-
ceria i el Passeig de Sant Joan amb 
el vicesecretari Jaime de Olano i 
l'exconseller Miguel Raposo.• 

Breus

Els pressupostos 
participatius 
es reprenen un 
any després 

La brusca aturada 
del debat sobre 
els pressupostos 
participatius, abordada 
entre el febrer i el març 
de 2020 en tretze sessions 
(des de consells de barri 
a comissions sectorials) 
i vuit punts mòbils, es va 
tancar al maig en l'apartat 
de recepció de projectes 
amb 153 propostes en 
l'àmbit de Gràcia i ara, 
a partir d'aquest 1 de 
març, s'obre la fase 
de priorització. Cada 
participant pot recolzar 
deu projectes, de manera 
que els vint amb més 
suport passaran a la fase 
de concreció. La votació 
fi nal es farà al juny.

El pròxim ple de 
Gràcia, la vigilia 
de Sant Medir, 
el 2 de març
Un cop celebrada aquesta 
setmana l'audiència 
pública, el primer ple del 
districte després de les 
festes de Nadal caurà just 
la vigilia de Sant Medir, 
el proper dimarts 2 de 
març. La sessió, com 
sempre, arrencarà a les 
18.00 hores.

Cuixart, per primer cop, a la 
concentració de plaça de la Vila. 
Sense partit però molt actiu, el 
president d'Òmnium ha entrat en 
campanya en els dilluns pels presos 
i també dies abans visitant Lluïsos. 
Per l'anecdotari queda la picabaralla 
entre Junts i En Comú pel fanal del 
carrer Astúries on no s'hi podien 
penjar cartells (i n'ha estat ple).

A. B.

E ls moviments dels responsa-
bles de l'Any Triadú per fer vi-
sibles dos espais de memòria 

a favor del pedagog, nascut ara fa 
100 anys i traspassat el 2010 (vegeu 
núm. 827), amb el suport creixent 
d'entitats i de la família, ja tenen 
l'aprovació parcial de l'Ajunta-
ment i una negociació avançada a 
nivell de Districte. 

Amb l'acord encarrilat en la 

part que depèn de l'Ajuntament 
sobre la placa que els impulsors 
proposen instal·lar al número 9 
de Riera de Cassoles, on Triadú va 
viure, ara el consens defi nitiu es 
busca al Districte al voltant de la 
segona idea: batejar un espai d'es-
tada a prop de la casa familiar que 
els responsables de l'Any Triadú 
plantejaven que fos la zona de jocs 
de la plaça Gal·la Placídia. 

No obstant això, la proposta ha 
topat amb una difi cultat que els 
tècnics municipals identifiquen 

amb el fet que la plaça sigui urba-
nísticament una "peça única" que 
no es pot trossejar tampoc en el 
nomenclàtor. En una reunió cele-
brada dilluns de la setmana pas-
sada, Districte i portaveus de l'Any 
Triadú van analitzar altres opcions 
com la col·locació d'un faristol ex-
plicatiu de la fi gura del pedagog a 
l'espai d'estada que hi ha a Rambla 
de Prat amb Riera de Cassoles. La 
resposta a la nova proposta, se-
gons fonts de l'Any Triadú, queda 
en mans de la família.

L'Ajuntament accepta posar la placa a 
Triadú i un faristol a Rambla de Prat
Els tècnics municipals veuen Gal·la Placídia com a "peça única" i 
troben difícil rebatejar-ne l'àrea de jocs com a lloc de memòria

El Districte, per la seva banda, 
també va proposar una implicació 
més gran a nivell d'activitats locals 
amb motiu de l'Any Triadú més 
enllà de la gran exposició que es 

farà a la biblioteca Jaume Fuster, 
i ja es compta amb espais com la 
Sedeta i el centre cívic El Coll-La 
Bruguera per acollir altres accions 
de record.•

L'espai de Riera de Cassoles amb Rambla del Prat, una de les opcions. Foto: À.G.P.

amb Josep Rull en un acte a la plaça 
Sanllehy sobre la L9. El seu candi-
dat local, Josep Rius, també va visi-

tar Lluïsos, i la formació ha tancat 
campanya al CAT amb la consellera 
de Cultura Àngels Ponsa.
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Breus

Els Mossos entren 
a un local del 
carrer Perill en una 
operació antidroga

Els Mossos d'Esquadrra 
han portat a terme aquest 
dimecres un dispositiu de 
la Divisió d'Investigació 
Criminal contra el crim 
organitzat en l'àmbit del 
tràfi c de marihuana, amb 
un total de 15 entrades 
a les regions policials 
Metropolitana Nord, 
Girona i a Barcelona, una 
d'elles a un local del carrer 
Perill. La policia va tallar 
el carrer durant l'operació, 
que es va iniciar abans 
de les set del matí i es va 
allargar, segons testimonis 
de veïns, més de sis 
hores. S'han desmantellat 
les plantacions i la 
investigació és oberta.

El Rebost Solidari 
reclama els ajuts 
pendents i demana 
noves donacions
El Rebost Solidari ha 
intensifi cat aquests dies, 
quan ja han passat sis 
setmanes del 2021, que 
encara no ha cobrat les 
subvencions adjudicades 
del 2020. Com a eina 
alternativa i en una 
maniobra de SOS, l'entitat 
demana donacions noves 
a través de la plataforma 
Teaming [donacions.
rebostsolidaridegracia].

Societat
L'Ajuntament canvia el 
planejament de Gràcia 
per sumar 2.000 pisos 
assequibles i de lloguer
Les noves promocions al districte hauran de reservar 
el 30% ja a partir de 400 metres quadrats de projecte

Albert Balanzà

L a modificació del  Pla 
General Metropolità a 
Gràcia, que implica quasi 
tot el districte només ob-
viant la trama d'eixample 

de Camp d'en Grassot, regularà 
d'una tacada aspectes d'habitat-
ge, mobilitat, espai verd i equipa-
ment que es deriven del nou catà-
leg de Patrimoni historicoartístic 
de Gràcia elaborat el 2019 i del pro-
cés participatiu fet el novembre de 
2020 sobre el mateix PGM. El ca-
tàleg, aprovat abans de Nadal, ha 
passat a protegir de 546 a 1.026 fi n-
ques, com les casetes d'Encarna-
ció. "Protegim la manera de viure 
a Gràcia", ha apuntat dijous el re-
gidor de Gràcia, Eloi Badia.

L'habitatge com a aspecte cen-
tral del gran canvi urbanístic, un 
cop se superi la tramitació, con-
templa un primer objectiu d'acon-
seguir 2.000 pisos protegits (asse-
quibles i de lloguer) a partir de la 
recomanació que va fer l'equip de 
coordinació del procés participa-
tiu, que va quantifi car que Gràcia 
necessitava 6.500 unitats només 
per complir la llei de l'habitatge 
de 2007 (vegeu núm. 822). 

Aquest primer pas, segons ha 
defensat la tinent d'alcalde Janet 
Sanz, es farà com "una feina d'acu-
puntura" avalant remuntes i subdi-

Districte aquesta mesura que no 
pas la promesa electoral de BComú 
de construir 400 pisos protegits a 
sobre de la plaça Alfons Comín.

La modifi cació del PGM a Gràcia 
tindrà un altre impacte en l'ano-
menat espai lliure. Es dóna per 
fet, tal com es va posar de mani-
fest en el procés participatiu, que 
es desafectaran els queixals sor-
tints encara de carrers com Gran 
o Travessera de Gràcia. i s'ha de-
safectat, per exemple, una gran 
peça a l'illa Llibertat-Perill-Lluís 
Vives-Venus, on hi ha habitatges i 
teòricament hi anava una plaça. El 
front d'edifi cis consolidats, com el 
carrer Verdi, es regularà per limi-
tar les intervencions que s'hi po-
den fer i cada carrer tindrà un llin-
dar ambiental que regula el verd 
interior, les mitgeres o les plaques 
fotovoltaiques. La gran afectació 
de plaça Joanic, en l'eix Passeig de 
Sant Joan-Pi i Margall, s'abordarà 
per separat.

El canvi, finalment, també es 
notarà en la mobilitat: Torrent 
de l'Olla o Travessera de Gràcia 
-aquesta, protagonista d'un fort 
debat en el procés participatiu- 
passaran de ser eixos de xarxa bà-
sica a eixos de connexió i, per tant, 
permetran abordar noves mesures 
de pacifi cació. El carrer Gran, ara 
com ara, es queda com està amb 
els talls puntuals en cap de setma-
na i festes assenyalades.•

S'autoritzaran 
les remuntes i les 
subdivisions si el 
pis esdevé protegit

Illa interior de Travessera de Gràcia, entre el carrer Gran i Pere Serafí. Foto: Cedida

visions en cas que siguin nous pisos 
protegits. També es reconvertiran 
baixos en carrers com Cardener, 
Carolines o Sant Salvador, on hi 
hagi dos pisos d'alçada.

Però més enllà d'aquesta feina 
d'esgarrapar nous habitatges pro-
tegits, l'Ajuntament confi a a fer el 
salt d'escala en els projectes d'obra 
nova, aplicant a Gràcia el requisit 
del 30% de la promoció no a partir 
dels 600 metres quadrats actuals a 
tota la ciutat sinó dels 400. Badia 
ha valorat com a més efectiva al 

Cedida

El solar de Farigola 69 on està prevista la propera promoció de pisos de luxe. Foto: À.G.P.

Amb el títol de Residencial Ebre, 
Tronc3 descriu el futur edifi ci com 
a "exclusiu" i amb "qualitats d'alt 
standing". Els quatre pisos tindran 
entre 82 i 134 metres quadrats, 
amb terrassa, pàrquing i traster. 
L'operació arriba després de l'en-
derroc el novembre passat de les 
dues casetes antigues i té com a 
precedent una alerta del Sindicat 
d'Habitatge de Vallcarca el 2017, 
quan una veïna del barri els va con-
tactar per denunciar una apujada 
abusiva del lloguer. 

L'operació se suma a les tres pro-
mocions en marxa a l'eix Farigola-
Torrent del Remei-Móra d'Ebre, 

Més pisos de luxe a mig milió a Vallcarca
L'eix Farigola-Torrent del Remei-Móra d'Ebre canvia de fesomia i ja compta amb quatre promocions en marxa

Àlex Gutiérrez Pascual

La promotora Pyral Strategies 
té previst construir al car-
rer Farigola 69, al barri de 
Vallcarca, quatre habitatges 
de luxe, amb un preu inicial 

de 430.000 euros. Els pisos, amb fa-
çana també al carrer Móra d'Ebre 
a l'altura de Sant Eudald, compten 
amb el segell de l'empresa de ser-
veis immobiliaris i d'arquitectura 
Tronc3, amb experiència en opera-
cions recents als barris de la Font 
de la Guatlla (Sants-Montjuïc) i 
Santa Eulàlia (L'Hospitalet).

també al Coll, que transformen de 
mica en mica la fesomia dels dos 
barris. La més avançada és a Móra 
d'Ebre 34-36, amb façana a Torrent 
del Remei. Al 25-27 d'aquest ma-
teix carrer es construeix un edifi -
ci de dues plantes. I a Beat Almató, 
amb façana a Móra d'Ebre, la pro-
motora Oikos Living està acabant 
d'aixecar un edifi ci de deu habitat-
ges. A les quatre operacions en pro-
cés s'afegeix la promoció acabada 
de Torrent del Remei 49, de qua-
tre plantes i dinou habitatges on ja 
viuen veïns. Una arquitectura que 
contrasta amb les construccions 
més antigues de la zona.•
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A. B.

La Federació de Barris de Grà-
cia, la plataforma que ha anat 
sumant causes diverses de pro-

testa contra el Districte, des de la 
substitució dels jardins de la carre-
tera de Sant Cugat per una promo-
ció d'habitatge dotacional públic 

Veïns de Penitents anuncien 
querelles contra el regidor
L'associació L'Alzina, sector crític de Salvem L'Alzina, se suma a 
les multiprotestes, que reuneixen una cinquantena de persones

ta per evitar"pisos electorals" a 
les casetes d'Encarnació. Badia ha 
respost que "pagar a preu d'or un 
espai per no executar" amb un cert 
retorn de la inversió suposaria una 
malversació de fons.•

de persones fent repicar cassoles 
i engegant botzines, també s'hi ha 
sumat la nova associació L'Alzina, 
sector crític de Salvem L'Alzina, 
que ha participat també a l'audièn-
cia demanant una consulta ober-

o la retallada dels jardins Comas 
i Llaberia per fer el nou institut 
Vallcarca, s'ha manifestat aquest 
dimarts per primer cop a la pla-
ça de la Vila i lluny del seu hàbi-
tat de Vallcarca-Penitents per rei-
terar les seves queixes però també 
per anunciar que presentarà en 
les properes setmanes dues que-
relles "per prevaricació i per de-

licte ambiental" contra el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia. Així ho ha 
apuntat Àlex Salas en conversa 
amb aquest setmanari abans de 
l'audiència pública. "Els contac-
tes amb el Districte han fracas-
sat", ha afegit la plataforma en un 
comunicat.

A la multiprotesta, a la qual hi 
han participat una cinquantena 

La multiprotesta aquest dimarts davant del Districte. Foto: A.B.

A.B.

Després d'una nova polèmica interna entre la pla-
taforma Afectats Abaceria i el Districte a par-
tir de la publicació en aquest setmanari (vegeu 

núm. 831) de la negativa municipal a abordar una 
possible plaça on hi havia el vell mercat, el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, va ampliar la resposta dimarts 
a l'audiència pública advertint que "renunciar ara al 
projecte executiu i al calendari d'obres vigent supo-
saria un retard de diversos anys" i la probable pèr-
dua dels 30 milions d'euros ara disponibles, i només 
va contemplar la possibilitat d'introduir "una part 
d'alliberament d'espai públic" en la futura estructu-
ra. Badia també va contestar a la plataforma d'afec-
tats, creada ara fa dos anys i centrada fi ns ara en la 
retirada de l'amiant, assegurant que la taula de nego-
ciació ja té data de reunió. •

Badia: "Renunciar ara 
al calendari vigent a 
Abaceria suposaria 
un retard d'anys"
El Districte només s'obre a 
alliberar una part d'espai públic

Centres cívics i eixos 
comercials celebren 
actes de Carnaval

A. B.

S i l'any passat va ser la inau-
guració de la mitgera de la 
miliciana Marina Ginestà 
a la plaça de les Dones del 
36, enguany li toca l'estre-

na al mirador Consol Casals a l'en-
trada del Park Güell per l'avinguda 
del Coll del Portell. Així ho ha de-
batut aquest dimecres el Consell 
de Dones de Gràcia validant una 
estructura d'acte similar que in-
clogui no només la inauguració 
sinó la lectura del manifest del 8 
de març i alguna actuació musical. 
L'acte es farà en tot cas el dissabte 
6 de març al migdia.

El mirador Consol Casals, apro-
vat a Barcelona aquest setembre 
però ja avalat per Gràcia des del fe-

Mirador Consol Casals, situat a l'entrada del Park Güell per l'avinguda del Coll del Portell, aquest dijous. Foto: À.G.P.

L'estrena del mirador 
Consol Casals i els 10 anys 
de la trobada de dones, 
eixos del 8-M a Gràcia 
El nou espai d'estada es va aprovar a ciutat aquest setembre però 
ja havia estat avalat pel grup de treball local des del febrer de 2019

brer de 2019, ret homenatge a l'ac-
tivista feminista i independentis-
ta, molt vinculada al casal Poca 
Broma (embrió de La Torna), que 
va morir l'any 2012. L'estrena del 
mirador no serà l'únic acte cen-
tral del 8-M a Gràcia enguany per-
què el 2021 coincideix amb els deu 
anys de la primera trobada de do-
nes de Gràcia, que es va fer el 26 
de març de 2011, en un acte en què 

per primera vegada es va fer una 
diagnosi i un plantejament de pro-
jectes sobre educació, cultura, do-
nes grans i urbanisme i espai pú-
blic. Deu anys després, segons ha 
explicat la consellera de Dones de 
Gràcia, Àngels Tomàs, la idea és fer 
balanç d'aquests deu anys i plan-
tejar un nou eix de salut de les do-
nes, "que ara fa deu anys ni estava 
ni se l'esperava". El grup motor es 
reunirà el 18 de febrer per fer una 
proposta d'acte (presencial o no) 
amb una data també als voltants 
del 8-M.

Avançant-se a aquests actes el 
Comitè de Vaga de Gràcia pel 8-M 
ha programat dissabte una ruta no 
mixta per la Gràcia "resilient, cui-
dadora i diversa" que sortirà de la 
plaça de les Dones del 36 a les 11.30 
hores del matí.•

Àlex Gutiérrez Pascual

La nova trobada 
farà balanç i 
ampliarà els 
continguts a la 
salut de les dones

Una recopilació d'imatges de carnavals anteriors, 
un videoclip editat amb aportacions i la presèn-
cia del rei Carnestoltes a la plaça de la Sedeta són 

tres de les principals accions de les entitats de Camp 
d'en Grassot pel Carnaval 2021. A La Violeta hi haurà 
una expo sobre la vella Quaresma i una xerrada sobre 
carnaval i transgressió el 23 de febrer. Al Coll també 
una mostra sobre el carnaval de Venècia. Els comer-
ciants de Grassot fan un concurs de disfresses virtual 
fi ns al 17 de febrer. •
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Albert Balanzà

El Vinil, bar node de la 
Gràcia moderna, a tocar 
de la plaça de la Vila, on 
en els últims quinze anys 
han acabat tots els con-

certs de la ciutat i han començat 
totes les nits (amb els músics in-
closos), "necessita ajuda". Així ho 
afi rma el seu principal impulsor i 
també músic, Jordi Lanuza, des-
prés que l'establiment hagi reo-
bert aquest dimecres en horari 
de migdia i alhora, sense pressa, 
doni veus per obrir una nova eta-
pa amb nous socis.

La crida a obrir aquesta nova 
etapa no amaga el complex mo-
ment que travessa tot el sector 
de la restauració -i especialment 
l'oci nocturn. Lanuza explica 
que el Vinil no ha pogut obrir a 
les nits però que ha sobreviscut 
gràcies a un crèdit ICO i a un bon 

acord amb el propietari del local 
del carrer Matilde. Aquesta cara 
també té la seva creu: l'Ajunta-
ment no accedeix a la petició rei-
terada de l'establiment per treu-
re quatre taules al carrer i l'ajut 

de la Generalitat encara s'espera. 
Sense rendir-se i sense pressa, 

però escoltant possibles ofertes 
que vulguin mantenir la línia del 
bar, el Vinil ha tornat als orígens 
aquesta setmana fent els creps de 

El Vinil, bar node de la Gràcia 
moderna, llança un SOS per obrir 
una nova etapa amb nous socis
L'establiment "necessita ajuda", diu el seu impulsor, Jordi Lanuza, després que el local 
hagi reobert aquesta setmana recuperant els històrics creps en horari de migdia

la Carmen Pablo amb barra exte-
rior com els d'aquelles sessions 
nocturnes de DJ dels primers anys. 
Han passat quinze anys llargs i 
tothom té el seu Vinil al cap: el 
bar que va atraure famosos com 
Sean Lennon o Elijah Wood, el 
que va ser punt de trobada i nego-
ciació dels projectes més estratos-
fèrics de tot l'indie local (Inspira, 
Mishima, Love of Lesbian, Élena, 
Delafé, The New Raemon, Lyona, 
Egon Soda...), el que durant al-
menys 13 anys va muntar la Vinil 
Fest o el que encara fa uns dies a 
porta tancada acollia el rodatge 
del nou videoclip de Pau Vallvé, 
La vida és ara. 

La vida continua, i de moment 
el Vinil també, amb el seu al-
ter ego Minerva -a tocar del car-
rer Sèneca-, també amb Lanuza 
a la barra fent bols i burgers he-
althy, i Lanuza preparant ja nou 
disc d'Inspira per a la segona part 
d'aquest dur 2021.•

El Vinil, amb barra de dia i els primers clients a l'horari ampliat. Foto: À.G.P.

Breus

Sant Tirs forneja 
per primer cop a 
Gràcia les aspes 
de Santa Eulàlia
Els establiments del 
Forn de Sant Tirs han 
incorporat per primer cop 
a Gràcia -ja es feia a Sarrià 
i Ciutat Vella- la distribució 
de les aspes de Santa 
Eulàlia, la coca dolça en 
homenatge a la diada de la 
patrona de Barcelona. La 
decisió s'ha pres a partir 
d'un acord amb l'activista 
de la cultura popular, 
Guillem Roma.

Nova campanya 
de sang blava dels 
Castellers de la 
Vila de Gràcia
Els Castellers de la Vila 
de Gràcia han programat 
aquest 12 de març una 
nova jornada de donació 
de sang, Sang Blava. Els 
horaris seran de 17h a 21h 
a Can Musons (Alzina 9). 
Inscripcions: donarsang.
gencat.cat/SangBlava

viure al límit |  acidH-Escola Vida Montserrat                                                           93 285 99 77 | www.acidh.org

Adolescents amb dificultats  
d’aprenentatge? 
Dificultats per relacionar-se?  
Adaptació a l’entorn?
ESO ADAPTADA Escola de Vida Montserrat

Et donem  
resposta

a adolescents que 

tenen una Intel·ligència Límit (IL) o una Discapacitat intel·lectual lleugera amb  
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Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques Perramon, Gèneres de Punt Serdà,

Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos,
Joguines Estella Alpina, Jacaranda Plantes i Flors, Farmàcia Lesseps.....

També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat

20

24

 11

5

22

27

19

21

2928

12

18
17

23

1

2

3

 9

 10

 8

13

14

15

6

4

16

7

26

Pa
ss

ei
g d

e SSS
an

t J
oa

n

Sa
rd

en
ya

Travessera de Gràcia

Pi i M
argall

Travessera de Dalt

Còrsega

Diagonal

Plaça
de la Virreina

Gr
an

 d
e G

rà
cia

Ronda de Dalt

Vi
a A

ug
us

ta

Vila de Gràcia

LaLa Salut

Park Güell

La Creueta
del Coll

El Coll

Vallcarca
i Els Penitents

El Camp
d’en Grassooot

Rosselló

Re
pú

bl
ic

a A
rg

en
tin

a

Plaççça 
de Lesseps

Plaça
d’Alfonso
Comín

To
rr

en
t d

e 
l’O

lla
C.

 M
ar

e 
de

 D
éu

 d
el

 C
ol

l
Ve

rd
i

Pròvidencia

Rambla del Prat

Sant Salvador

Pr
ín

ce

p d’A stú
ri

es

A
vi

ng
ud

a d

e Vallc
a

rc
a

Plaça
Vila de Gràcia

Plaça
Joanic

Plaça
del Nord

P. Mare de Déu del Coll

Encarnació

Sant Lluís

 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

 5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Mobles San Ramos  –  Av. Vallcarca, 60

 9    La casa dels contes  –  c. Ramón i Cajal, 35 

10   Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

14   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

16   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

20   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

21   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

26  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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'Esquí de muntanya indòmit'
Del massís del Canigó fi ns al Coserans i la Val d’Aran. Aquesta guia proposa 60 itineraris al nord i sud del 
Pirineu, alguns d’una jornada i d’altres en format travessa. Editat per Jaume Jubert, Francesc Daví i Ricard 
Martínez, membres de la secció d’esquí de muntanya del Club Excursionista de Gràcia, el llibre ha estat 
possible amb l’aportació de més de 170 persones a través de la plataforma Tot Suma. Cada ruta conté una 
il·lustració original, feta per Daví, que fa un esquema de l’itinerari o bé en destaca un detall. La majoria de 
rutes no han estat ressenyats a d’altres guies. Els autors volen transmetre així una fi losofi a de l’activitat de 
l’esquí de muntanya, assaborir els recorreguts, l’aventura dels llocs amagats i sovint difícils d’arribar, les nits 
a les cabanes i també les nits a llocs emblemàtics com Mentet. La muntanya hivernal en la seva essència.

Jaume Jubert, Francesc Daví i Ricard Martínez. Els tres 
autors són membres del Club Excursionista de Gràcia, 
entre els tres acumulen un innombrable número d’as-
censions amb esquís, sobretot al Pirineu i als Alps, 
però també a indrets llunyans com Xile, Canadà, Xina, 
Argentina, Nova Zelanda, Islàndia, Noruega...

Són membres actius de la secció d’esquí de munta-
nya del CEG, on han dirigit la formació d’iniciació a l’es-
quí de muntanya durant més de 12 anys.

biografía

Foto: Cedida
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Fran Güells: "El nostre 
objectiu és superar a la 
segona volta els punts 
sumats a la primera"
El tècnic del primer equip femení de l'Europa creu que els 
set empats els allunyen de ser "el més alt possible" a la lliga

Àlex Gutiérrez Pascual

El primer equip femení del 
CE Europa ha tancat la 
primera volta a la Primera 
Estatal de futbol amb una 
victòria contra un rival 

directe, el Saragossa (0-2). Fran 
Güells (Barcelona, 1984) dirigeix 
la formació escapulada i destaca el 
llast dels set empats: és el conjunt 
del seu grup amb més partits igua-
lats. Güells també fa balanç dels 
quatre triomfs i les tres derrotes. 

Com valora la primera volta?
Bastant complicada en resultats, 
perquè hem empatat set partits i 
això ens penalitza molt. A vega-
des és millor perdre un partit i 
guanyar el següent, perquè sumes 
tres punts, que no empatar-ne dos, 
perquè només en sumes dos. Això 
ens ha fet allunyar-nos del primer 
objectiu de l'equip, que era estar el 
més alt possible. Tot i això, l'equip 
ha anat evolucionant i ha compe-
tit a la majoria de partits. Tret d'un 
parell, en molts aspectes hem si-
gut superiors a l'equip rival. Però 
ens han penalitzat les àrees, ens ha 
costat fer gols i n'hem rebut amb 
massa facilitat. 

Què ha de millorar l'equip?
Abans de tot el treball dins de les 
àrees. Penalitza molt que tinguem 
moltes arribades i ocasions clares 
i no fer el gol. Hi ha hagut partits, 

el dia del Colle o del Terrassa, que 
l'equip contrari amb poques ocasi-
ons et fa gol. Llavors, com que no 
has fet els gols que havies de fer 
abans, venen les presses, el contra-
ri es creix i costa treure el partit 
endavant. Tenint una mica de for-
tuna o encert de cara a porteria, 
els partits els tirarem endavant. 

Quina és la clau dels partits amb 
resultat positiu?
El dia del Vic Riuprimer també és 
una mica similar: en la primera 
ocasió et fan gol i segueixes amb 
la idea clara de joc, intentant arri-
bar a porteria, i no aconsegueixes 
el gol. Després tenen alguna ocasió 
perquè estàs a l'atac, però acabes 
generant-ne bastants, no només 

Fran Güells entrena l'Europa femení des de fa dues temporades. Foto: Àngel Garreta

per a l'empat sinó per guanyar. 
Això també és un refl ex de l'equip: 
fi ns al fi nal del partit intenta arri-
bar a porteria per endur-se el par-
tit. Fins i tot en les derrotes contra 
Balears i Girona. I això vol dir que 
l'equip, tot i anar per darrere, no 
para d'intentar-ho i creure en treu-
re alguna cosa positiva.

Com ha viscut l'equip el procés 
electoral? Creu que l'ha afectat?
Hem estat bastant aïllats d'aquest 
tema, perquè al fi nal ens interessa-
va el nivell esportiu, a més teníem 
partits complicats. L'equip volia 
que se solucionés ràpid perquè és 
un entorn molt sorollós. Estàvem 
preparant el partit del cap de set-
mana; és el que tocava.

Quin objectiu es marquen per a la 
segona volta del campionat?
Per començar superar els punts 
que hem fet en aquesta primera. 
Hem acabat amb dinou punts i el 
nostre objectiu és fer-ne més de 
dinou, per allunyar-nos del des-
cens, que no és on ens tocava es-
tar fa un parell de setmanes, abans 
de les dues últimes victòries. Ara 
ens toca anar partit a partit sabent 
que el primer objectiu és guanyar 
el Sant Gabriel i després intentar 
arribar al més aviat possible a la 
fi ta dels vint punts, que seria supe-
rar els de la primera volta.

Estar el més amunt possible vol 
dir lluitar pel títol de lliga?
Ara mateix ho veiem complicat 
perquè estem a quinze punts de 
l'Atlètic Balears. Però si agafem 
la classifi cació, contra els sis pri-
mers, menys contra Balears, que 
és el líder, hem tingut fases en què 
hem sigut millors que els altres 
equips. Al final tots hem acabat 
empatant, però hem pogut compe-
tir i fi ns i tot acabar guanyant.•

"L'equip volia que 
el procés electoral 
se solucionés 
ràpid perquè és un 
entorn sorollós"

El 'Cata' masculí va tancar la primera fase de la lliga amb un triomf. Foto: Real Canoe NC

de la primera part del campionat 
(CN Mataró, CN Echeyde, CDW 
Navarra) i amb els equips del seu 
grup que han quedat per sota 
(Real Canoe NC i CN Sant Feliu). 

"L'objectiu er la renovació de 
l'equip, fer-lo créixer i competir 
al màxim", destaca el tècnic del 
Catalunya masculí, Tato Garcia. 
"Sent realista, és el grup idoni", 
admet Garcia, que apunta que en 
aquesta segona fase de la lliga "a 
cada partit hi ha opcions de gua-
nyar". El Cata masculí va segellar 
l'accés a la Copa del Rei, que es dis-

El 'Cata' masculí de waterpolo, a la Copa
L'equip de Tato Garcia segella l'objectiu a la primera fase de la lliga amb una victòria contra el Real Canoe (6-8)

À.G.P.

Amb la tranquil·litat d'ha-
ver competit fi ns a l'úl-
tim partit per aconse-
guir el play-off pel títol 
i la satisfacció de classi-

fi car-se per jugar la Copa del Rei, 
el sènior masculí de waterpolo del 
CN Catalunya començarà a fi nal 
de febrer la segona fase de la lliga 
de Divisió d'Honor. En la lluita per 
la setena plaça del campionat se 
les haurà amb els rivals del grup B 

putarà al març, amb una victòria 
contra el Real Canoe (6-8) que es 
va gestar al primer parcial amb 
quatre gols i una actuació desta-
cada de Raimon Santiveri. 

El femení vol el màxim de punts.
El sènior femení del Catalunya ar-
riba a la penúltima jornada de la 
primera fase de la Divisió d'Honor 
amb l'objectiu de sumar el màxim 
de punts, que conservarà a la llui-
ta per la salvació. El primer rival 
serà el Leioa IT, amb qui s'enfron-
tarà dissabte 13 (16:45).•

L'AE Gràcia-
UBAE reprèn els 
entrenaments al 
gimnàs de Perill
Després de l'entrada en 
vigor aquest dilluns de les 
noves mesures sanitàries, 
els equips de gimnàstica 
de l'AE Gràcia-UBAE han 
tornat als entrenaments 
al gimnàs del carrer Perill, 
amb l'aforament reduït. 
El club ha tingut mostres 
d'agraïment a les famílies 
pel suport durant el darrer 
període lluny del pavelló.

Torna la lliga per 
al Gràcia FS amb 
el repte de sumar 
per la salvació

Després d’una setmana sen-
se partit per la jornada de 
descans, el primer equip del 
Gràcia FS afronta el proper en-
frontament amb ganes de voler 
seguir donant una bona imat-
ge, tal com ha fet en els últims 
partits. Dissabte 13 els homes 
d’Albert Higueras disputaran 
el partit corresponent a la set-
zena jornada de lliga com a vi-
sitants, tot i que ho faran a la 
pista del Camp del Ferro, on 
l’equip gracienc actua habitu-
alment com a local. El matx es 
disputarà a les 15:30 i el con-
junt taronja s’enfrontarà al 
Bosco Rocafort. L’equip roig-
i-negre arriba al partit com a 
cinquè classifi cat amb disset 
punts, onze més que el Gràcia 
FS, que és cuer. El conjunt gra-
cienc es presenta després d’ha-
ver sumat el sisè punt, amb 
un empat molt meritori a casa 
contra l’Eixample (4-4), gràcies 
a un gol de Guille Royo a un mi-
nut pel fi nal (foto).•

Pol Alonso

P.A.
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FUTBOL
Tercera Divisió masculina 
(Grup 5A)
Jornada 15 
CF Muntanyesa - CE 
Europa: ajornat
Classifi cació
1. FC Terrassa .......26 punts.
2. CE Europa .........25 punts.
Jornada 16 
CE Europa - CE Manresa 
(14-02, 12h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 15
CFF Saragossa 0 - 2 CE 
Europa
Classifi cació
1. Atlètic Balears . 34 punts.
8. CE Europa .........19 punts.
Jornada 16
CD Sant Gabriel - CE 
Europa (14-02, 12h)

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

WATERPOLO
Divisió d'Honor 
masculina (Grup A)
Jornada 10
NC Real Canoe 6 - 8 CN 
Catalunya
Classifi cació
1. CN Terrassa ......27 punts.

4. CN Catalunya ...13 punts.
2a fase (Grup D) 
NC Real Canoe, CN 
Catalunya, CN Sant Feliu, 
CN Mataró, CN Echeyde i 
CDW Navarra

Divisió d'Honor femenina 
(Grup A)
Classifi cació
1. Mediterrani ......22 punts.
5. CN Catalunya ..... 6 punts.
Jornada 9
Leioa IT - CN Catalunya 
(13-02, 16:45)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal 
masculina (Grup 2)
Classifi cació
1. Les Corts EFS ... 33 punts.
9. Gràcia FS ............ 6 punts.
Jornada 16
FS Bosco Rocafort - Gràcia 
FS (13-02, 15:30)

VOLEIBOL
Primera Divisió masc. 
(1a fase Grup A)
Jornada 6
AEE Institut Montserrat 3 - 
0 AE Sàndor
Classifi cació
1. Vòlei Girona ...... 12 punts.
2. Ins. Montserrat 12 punts.
Jornada 7
Vòlei Girona - AEE Institut 
Montserrat (13-02, 17h)

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

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

Resultats

Gràcies al suport de:

À. Gutiérrez Pascual

El club d'escacs Tres Peons, 
amb seu al Centre, ha tor-
nat aquesta setmana a 
obrir les portes a socis i 
sòcies amb l'entrada en vi-

gor de les noves mesures sanitàri-
es. L'entitat, que enguany celebra 
el 50è aniversari, ha optat per fer-
hi activitat dilluns, dimecres i di-
vendres, de 17:30 a 21h, i ha limitat 
l'aforament a 24 persones pels di-
lluns i a 33 pels dimecres i diven-
dres. El Tres Peons reitera les me-
sures de seguretat habituals per a 
aquesta activitat presencial (mas-
careta, distància, mans). 

La resposta participativa a 
aquesta nova etapa ha estat rotun-
da: el club ha tancat les inscripci-
ons dels Tancats Territorials, tres 
torneigs per a persones federades 
que es disputen els dies d'obertu-
ra amb la participació d'un mà-
xim de deu persones. Per a aques-
tes competicions, que es juguen 
en format de lliga, amb el sistema 
“round Robin” i el ritme de 75+15, 
només hi ha l'opció d'inscriure's a 
la llista d'espera. 

Malgrat les setmanes de tan-
cament, el club de Ros de Olano 
9 ha trobat una alternativa a les 
restriccions en les activitats per 
via telemàtica. En aques sentit, ha 

El Tres Peons celebra els 
50 anys amb reobertura 
del local i activitat online
El club d'escacs manté formacions i torneigs a distància i omple 
les inscripcions per als Tancats Territorials, primera competició 
presencial després de l'aturada per les restriccions sanitàries

organitzat el 50 anys Tres Peons, 
Torneig online 3+2, un campionat 
obert a tothom i gratuït, el primer 
del 2021. El Tres Peons també ha 
fet una aposta per les classes a dis-
tància i ha començat l'any amb un 
curs de perfeccionament d'escacs 
a distància a càrrec de Marcelo 

Panelo, mestre internacional i en-
trenador FIDE.

Un record per al carismàtic Jaume 
Sanfeliu. El Tres Peons va lamen-
tar la mort al desembre del soci 
Jaume Sanfeliu amb 58 anys. Soci 
de l'entitat des del 1988, Sanfeliu 
va ser durant anys capità d'equip 
i va organitzar el mític Torneig del 
Formatge, que es va disputar en-
tre el 2015 i el 2019 amb el sistema 
Fischer. També va ser el creador 
de la web actual del club. "La seva 
presència sempre es feia notar per 
l'empenta d'optimisme que irra-
diava, fi ns i tot, quan les circum-
stàncies li eren adverses", indica 
el Tres Peons en un comunicat.•

L'entitat de Ros 
de Olano 9 obre 
als socis tres dies 
a la setmana amb 
un horari limitat

Competició del Tres Peons al local de Ros de Olano, abans de la pandèmia. Foto: Cedida
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L'informe de resultats del procés de participació ciutadana 
de l'MPGM Gràcia -res, un document entretingut de 34 pàgi-
nes- ha tornat a fer rebrincar aquesta setmana els veïns de 

Protegim L'illa, el projecte que es va aprovar inicialment al juny amb una 
forta oposició de residents, i del qual no se n'ha registrat cap moviment 
nou. La qüestió, explicitada en l'audiència pública, quan el portaveu, 
Josep Maria Artigal, va qüestionar que a l'informe no surti ni una parau-
la de Can Vallmitjana (i sí en tot cas algun esment de l'interior d'illa). La 
resposta ofi cial va remetre als resums i a sessions de grup no gravades...

El
depen-

dent

Cartes al director

Votem primàries!
Des de la frustració que es va generar el 
1977 perpetuant per medi de la llei d’am-
nistia el franquisme i la repressió espa-
nyola, Catalunya viu immersa en un ressò 
permanent. Per superar aquest esque-
ma enquistat, simbolitzat en la negativa 
perpètua per iniciar un diàleg obert en-
tre les nacions catalana i espanyola, ara 
només planteja bé una solució Primàries 
Catalunya. Aquest moviment palesa que és 
possible trencar una dinàmica de dècades 
des del mandat democràtic del referéndum 
d’autodeterminació del Primer d’Octubre 
de 2017. I ho fa posant-lo com a prioritat i 
superant la temptació autonomista.
Ni la repressió del dia del referèndum, ni 
l’empresonament i judici dels polítics o ac-
tivistes catalans ni la inhabilitació del pre-
sident de la Generalitat ni la liquidació de 
l’autonomia política ni ara una cruel pan-
dèmia fan reaccionar la classe política ca-
talana, ancorada en una partitocràcia que 
oblida els interessos nacionals catalans. 
Uns interessos que són la defensa de la sa-
lut i la protecció dels drets fonamentals.
Primàries Catalunya agrupa persones amb 
una vocació principal de servei, espontà-
nia i genuïna, recollint el que queda, que 
és molt, de l’esperit del Primer d’Octubre, 
quan els catalans es van redescobrir nació 
i van ajuntar-se sense prejudicis. Aquesta 
llavor també hi és en d’altres formacions 
polítiques, però aquesta no pot expressar-
se ni afl ora ara amb força.
Catalunya hi serà passi el que passi el 14F. 
El col·lapse nacional és impossible que es 
produeixi quan la societat catalana és re-
silient de mil formes. Del 14F no en sorgirà 
cap majoria clara, i un eventual projecte 
hegemònic de JXCAT s’estavellarà sol per-
què ni el seu suposat principal impulsor, 
Puigdemont, ja no el veu viable (no vol ser 
president). Potser ni tan sols serà possible 
formar un nou govern. La lectura fi nal s’al-
bira difícil, ja que els polítics catalans ja fa 
massa temps que giren l’esquena a la gent. 
Són ja 3 anys ignorant una resposta per fer 
la independència; per complir amb el que 
en el referèndum d’autodeterminació es 
va preguntar i es volia fer: un país nou, ple 
d’idees, amb empenta i ganes de treballar.
Llorenç Prats

Editorial

Intervenció per remuntar

Ara fa tres mesos, en el decurs del procés participatiu desplegat 
per recollir idees amb vista al canvi del Pla General Metropolità 
en l'àmbit de Gràcia -només queda fora un tros de Camp d'en 

Grassot-, l'equip de coordinació va llançar un torpede de sinceritat in-
usual a la línia de fl otació de la consciència veïnal: "A Gràcia es generen 
cada any uns 135-140 pisos nous; si tots ells fossin en règim VPO, triga-
ríem 50 anys a arribar als 6.500 pisos socials que hauríem de tenir per 
complir amb el 15% que indica la llei de l'habitatge de 2007", va apuntar 
Sebastià Jornet. Càlcul ràpid: a aquest ritme actual, l'any 2071 (sempre 
i quan tots els pisos que es fessin a Gràcia fossin en règim VPO) es com-
pliria una llei del 2007 i pocs de nosaltres ho veuríem.

L'Ajuntament ha començat a tramitar aquest dijous una mesura de 
primer pas perquè això no sigui així (tan tard) i el canvi que se li dema-
na a una dinàmica de mercat i de realitat mental és tan gran que fi ns 
i tot sembla impossible que es puguin assolir els 2.000 pisos protegits 
amb què treu pit l'administració. Hi ha encara una segona frase interes-
sant en aquest debat, la que va escriure la plataforma Gràcia cap on Vas 
la setmana passada en una tribuna d'opinió en aquest setmanari. Deia 
en relació a la construcció de pisos dotacionals a les casetes d'Encarna-
ció: "Certament, 10 o 17 pisos són pocs per resoldre l'emergència habita-
cional a la Vila; però des dels 80 només se n'han fet 52". 

Ara l'Ajuntament en preveu 2.000 animant els promotors a fer re-
muntes, les clàssiques subdivisions de pisos grans (a l'ordre del dia), 
reconvertint baixos en carrers de planta baixa + 2 i aplicant d'una ve-
gada el 30% de reserva en l'obra nova, cosa que a Gràcia s'ha hagut de 
retocar per a les promocions a partir de 400 metres quadrats perquè la 
norma general de ciutat, a partir de 600 metres quadrats, aquí no hi feia 
cap efecte. La tramitació és tan feixuga que el regidor ha assegurat que 
aquestes minimesures són més efectives que prometre i fer 400 pisos 
sobre la plaça Alfons Comín, una promesa electoral de BComú.

El canvi d'escala ara només és un paper, més quan no és gens fàcil 
consensuar promocions d'una quinzena de pisos, on en un cas sí i un al-
tre també es generen confl ictes (Protegim L'Illa, Casetes...). Un canvi de 
realitat mental per al qual cal estar preparats. 
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Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

DonesxDones pertany al grup inter-
nacional Dones de Negre, de dones 
pacifi stes que es va crear el 1988 a 

Israel, fundat per l’Hagar Rublev (1954-
2000) per protestar contra l'ocupació i 
contra la violació dels drets humans de 
l'exèrcit israelià als Territoris Palestins. 
La Vicky Moreno, a La Independent, deia 
que a nivell internacional, ella i el seu 
grup senten una gran preocupació per 
Palestina, “perquè en aquests moments 

és un dels confl ictes més oblidats. Un 
país que porta anys resistint la violència 
continuada de l'exèrcit israelià. Una ocu-
pació que representa un càstig militarit-
zat davant un poble que resisteix des de 
la no violència. Les darreres informaci-
ons que tinc són de centenars de perso-
nes obligades a deixar les terres de cul-
tiu perquè les travessa el mur. Obligades 
a deixar les seves cases perquè les han 
enderrocat i tenen prohibida la seva re-
construcció”. Només poden regar quan 
el govern israelià ho decideix, mentre els 
colons dels assentaments disposen de 
tota l'aigua que volen. “I no parlem de 
la presó de la població a Gaza”. Bloqueig 
econòmic, cultural, social, sota la vigi-
lància de l’exèrcit israelià. Aquesta ocu-
pació es veu cada cop més legitimada, 
per la Unió Europea i els EUA. No, no 
hem d’oblidar-ho!•

Palestina 

Aquesta ocupació es veu 
cada cop més legitimada 
per la UE i EUA; no, 
no hem d'oblidar-ho!

Ull de 
dona
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El canvi educatiu que 
Catalunya mereix

L a pandèmia ha afectat profundament el sistema 
educatiu, però no de la mateixa manera. Tenim un 
model escolar poc equitatiu i això s’ha notat en els 
resultats educatius. El nostre sistema es caracterit-
za per una doble xarxa educativa pública i concer-

tada que és una excepció a Europa, alts nivells de segrega-
ció, un abandonament escolar altíssim i fi nalment per un 
inversió pública inferior a la mitjana europea i que no s’ha 
recuperat de les retallades de fa 10 anys. Malgrat els es-
forços dels centres i els professionals molts alumnes han 
patit aquesta desconnexió escolar i correm el risc d’incre-
mentar encara més la desigualtat.

Des d’En Comú Podem hem treballat sempre en defensa 
d’un sistema igualitari i d’una xarxa única de gestió públi-
ca universal i gratuïta. A Gràcia, hem impulsat la creació 
de noves escoles bressol com Petit Univers i Trencadís, 
hem remunicipalitzat la gestió de les escoles bressol 
Enxaneta i Caspolino, hem garantit solars en condicions 
per als nous centres públics. Dins la lluita contra la pan-
dèmia hem adequats espais a l’entorn de les escoles i hem 
ajudat a fi nançar centenars de beques menjador.

A Barcelona, en el mandat passat vam impulsar l'ober-
tura de més de 20 centres públics de primària i secundà-
ria nous, comparat amb els zero del mandat de Trias i els 
12 del darrer mandat Hereu. Aquest increment ha permès 
que per primer cop la demanda d’escola pública superi la 
concertada, tota una conquesta històrica. D’altra banda el 
Pla de Xoc contra la segregació, liderat pel Consorci ha su-
posat el primer intent seriós de fer una distribució equili-
brada de l’alumnat a la ciutat. 

A Catalunya, En Comú Podem va aconseguir un incre-
ment dels recursos destinats a educació en els pressu-
postos de la Generalitat amb el retorn del fi nançament a 
l’etapa 0-3, rebaixa de taxes universitàries, increment de 
beques menjador i desplegament de l’escola inclusiva.

Finalment a Madrid hem garantit un increment del 70% 
en la despesa en educació i hem contribuït a l’aprovació 
d’una nova lleii educativa que deroga la nefasta LOMCE 
i, tot i que no és tan ambiciosa com voldríem, reforça la 
programació pública de l’oferta escolar, limita el paper 
de la concertada, prohibeix cedir sò l pú blic a centres pri-
vats, aposta per la inclusió, elimina els itineraris i blinda la 
immersió  lingü í stica.

Però tot això no és sufi cient, cal un salt endavant cap a 
un sistema educatiu realment equitatiu. Hem d’avançar 
cap a una xarxa única pública, universal i plenament gra-
tuïta, incorporant progressivament els centres concer-
tats a la xarxa pública. Hem de seguir lluitant contra la 
segregació escolar i l’abandonament escolar. Hem de pro-
moure un educació inclusiva i incrementar l’oferta públi-
ca. Cal reforçar la democràcia als centres i recuperar el 
protagonisme de tota la comunitat educativa. Proposem 
també universalitzar l’etapa 0-3 a través de la tarifació 
social i promoure la consideració de l’educació no formal 
i en el lleure com part íntegra del dret a l’educació. 

La pandèmia ha mostrat les desigualtat i limitacions 
del nostre sistema educatiu; calen canvis estructurals cap 
a un nou model. El 14F s’obre una oportunitat que no po-
dem deixar passar. En Comú Podem som la garantia del 
canvi educatiu que Catalunya mereix. •

Marc Hortal, professor de secundària i director d’institut. Candidat de Gràcia per En Comú Podem

Cal reforçar la democràcia 
als centres i recuperar el 
protagonisme de tota la 
comunitat educativa

Foto: À.G.P.

la 
setmana

Josep A. Torralba

S’està acostant un dels dies màgics 
de l’any i ja estic assumint interi-
orment que no serà com els vis-

cuts anteriorment. Sí, Sant Medir no 
es podrà fer com sempre. No em sabria 
tan greu si darrera de tot això hi hagu-
és una política coherent i intel·ligent. 
Tenim un nom que està sempre per so-
bre nostre, i que era desconegut per la 
majoria, però que ara ens ensenya com 
hem de viure, el PROCICAT. Un organis-
me, titella de la política, incoherent de 
màxims, sense un rumb marcat, pre-
nent decisions que semblen adoptades 
jugant als xinos...En resum, un gran es-
tament de gestió. Aquest té clar que les 
coses que es puguin fer al carrer són un 

niu de virus i contagis, igual que fer es-
port al gimnàs, veure un concert, fer te-
atre, fer extraescolars... 

Però resulta que els nens van a clas-
se, la gent treballa, es pot agafar el me-
tro i, ves per on, el diumenge es pot 
anar a votar. Un total de sis milions de 
persones amb COVID o sense podran 
sortir de casa i anar a espais tancats a 
exercir el seu dret a vot... DRET a vot... 
DRET...quina paraula més maca. Els al-
tres drets que ens han retallat indis-
criminadament, ja no són tan drets. 
Aquest és el DRET. Votar, participació 
política, manifestació. És molt curiós 
que tots els drets que sí tenim són del 
sistema polític. Ni tan sols tenim el dret 
a la salut, bé, si tens COVID sí, sinó ja es 
complica la cosa. 

Podria explicar moltes experiències, 
però no tinc prou espai. En conclusió, 
aprofi teu que us deixen tenir un dret, 
que, quan passi, desapareixerà durant 
quatre anys i ja no ens necessitaran.•

'PERSICAS'

Tenim un nom que 
ara sempre està per 
sobre nostre i ens diu 
com hem de viure

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 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
Opinió convidada
Consell dels Bulls de Gràcia

el 
bloc

El tractament informatiu 
local de les eleccions

Albert Balanzà

Rara vegada veureu per part del di-
rector d'aquest setmanari un po-
sicionament polític que pretengui 

condicionar els lectors, i avui no serà 
una excepció. Sempre hem defensat, des 
d'aquesta publicació local, amb humili-
tat i alhora amb risc, que tots els partits 
s'han de trobar còmodes a l'hora d'ex-
plicar els seus posicionaments i projec-
tes, que cap d'ells ha de poder dir mai 
que no ha tingut les portes obertes per 
explicar-se, que ningú pugui dir que hi 
ha una intenció del periodisme per vetar 
o afavorir uns o altres. Spòiler: inten-
ció sempre, propaganda mai. Tenim una 
línia editorial molt clara, però fi ns i tot 
preferim afavorir aquells que hi estan 
més allunyats perquè a L'Independent 
s'hi trobin també a gust.

En aquestes eleccions, tenses com to-
tes les últimes però no tan pròximes a ni-
vell de districte com les eleccions munici-
pals, hem decidit algunes coses que és bo 
que el lector sàpiga: 

1. No hem fet entrevistes a cap dels 
candidats. No hem considerat rellevant 
entrevistar un dirigent que no pugui con-
cretar res que s'apliqui a nivell de Gràcia. 
Tampoc la majoria dels candidats locals 
anaven en llocs de sortida. O tots o res.

2. Hem publicat totes les tribunes 
d'opinió que se'ns han proposat. Sempre 
diem que sí a tothom.

3. Ni en aquestes setmanes de precam-
panya i campanya ni en els propers nú-
meros, farem el joc a l'extrema dreta. Per 
a nosaltres, no existirà. Ni als resultats.

Tenim ganes que s'acabi la campanya, 
volem votar com qualsevol veí, que els 
nostres dirigents i militants locals tornin 
a ser normals, que s'acabi el palmerisme 
sectari que impregna tots els partits, que 
torni el fair play de Gràcia.•

Tenim ganes que s'acabi 
la campanya, que els 
nostres dirigents locals 
tornin a ser normals

Carnaval 2021

PROCLAMA. De sa Suprema Potestat Carnestoltes, omnipo-
tent festaire a qui ni la gota ni un mal aire poden pertorbar 
en ses galtes el color vermell del vi. Nos, en nostra supre-
ma glòria, etílica i carnal, saludem la gent normal. Haureu 
de saber i entendre que en nostra animal corpenta viu un 
ànima immortal. Per això no hi ha tempesta, plaga, assot ni 
cap pandèmia, que pertorbi mai la festa de m'adveniment 
triomfal! No us deixeu entabanar per aquell govern cen-
tral que us deia: - "las mescarillas no hassen falta, ahora no 
cal" I que, cames ajudeu-me, van comprar a la Conxinxina 
cent mil tangues de fi reta; -"para hasser com de bossal". 
Recordeu el general que era fi ll de la Galera? Sa polpa fou 
la primera de tastar el vaccí vital! Qui s'ho cregui és ben 
llanut, o potser també és molt carca, car tothom sap que el 
monarca la vacuna ja ha rebut! Militars, guàrdia civils, al-
guns vells i sanitaris, són alguns dels pocs usuaris d'aquest 
nèctar tan diví. Com que el suc no paga IVA i han fet curt 
amb les xeringues, és possible que, si pringues, te'l posin 
amb lavativa! Potser aquesta és la manera d'arribar a fi nal 
de mes i, si la cosa funciona, completar nostre "Procés". Lo 
fotut és que la dosi s'ha de repetir després i qui sap si quan 
la posin ja no n'hi ha per la segona! I és potser aquest el mo-
tiu del mutis del Botifl illa, que ha marxat per la patilla per 
tornar a sucar, el molt viu! Ara és l'hora de l'Iceta, dècades 
d'anar escalfant, maquinant, fent la punyeta, fent de tot, 
mai governant! Es veu que és cosa comuna, i de gran botifl e-
ràs, remenar merda i, tot d'una, fer el "divide i venseràs!" 

Frau Colau, que tot s'ho mira, s'ha quedat orfe de Valls. 
Pinta terres i, entre mones, regenta un orgue de galls! Quan 
el Pablo es mig dolia de l'exili i la presó, l'alcaldessa tot ho 
tapa, diu que és la Constitució! Car és cosa molt comuna, i de 
gran botifl eràs, remenar merda i, tot d'una, dir: -demà m'afai-

taràs! Carrizosa sempre sura, i alça amunt son ample nas! 
Borda com un gos d'atura i parla com un bordegàs! Potser és 
que parlant "juleiu" no se l'entén bé al "gatxó", se li veu que és 
un mal "paio", un polític de saló, de saló i remor d'alcova, de 
caserna i ambició, que n'és "ganso" el "paioendova"! sempre 
va de retaló! Mentre el poble passa el dol, i entremig d'aquest 
desori, fem màrtirs de laboratori els beats Clotet i Oriol; i en-
viem al Purgatori, com dues ànimes en pena, el Simón per 
poca-pena i a Illa per espanyol! Que és veu que és cosa co-
muna i de gran botifl eràs escatimar la vacuna, però donar-
la als de "detràs"! També mano, i ho disposo, que els partits 
antifranquistes deixin d'estripar les llistes i de fotre's plats 
pel cap. Que batalles fratricides només porten la victòria dels 
qui s'omplen sempre el pap. Que des d'ara i sempre més, la 
Borràs i la Reguant sempre es dónin la maneta i no facin la 
punyeta al Peret l'Aragonès. La Dolors i la Capella, que reme-
nin l’escudella i que no se’n parli més! Tot això mano i ordeno 
perquè és temps de Carnaval, jo que aquí trio i remeno, i així 
ho signo tal com cal! CARNESTOLTES EL VACUNAT

TESTAMENT. I voluntats darreres de sa Suprema Potestat 
Carnestoltes, omnipotent festaire a qui, a la fi , un mal aire 
obligà a fer les absoltes a sa mòrbida corpenta que encar 
fa l'olor del vi. Com que sé que he de morir, tant me fot si 
algú fa conya, que us agafi  el mal de ronya als qui no brin-
deu amb mi! Deixo la meva sardina a qui trobi un bon remei, 
una bona medicina, per a fotre fora el rei! També deixo per 
herència uns pebrots plens de paciència, farts de jutges i de 
lleis! Deixo herència d'un pou mort ple de merda per a l'Ice-
ta per que vaigi a fer punyetes i en regali allà a la Cort. Per a 
l'Illa, el dels tinglados, no li deixo res de res, ja té prou amb la 
Granados que és la que el domina més! Deixo a la Diputació, 
la de Junts amb la Marín, un missal d'aquells tan raros que 
la Marta duia a Andorra per a assumptes d'evasió... També 
dono el vistiplau per fregar i ben netejades! totes aquelles 
pintades que ha manat fer la Colau. Llego cent paltrucs ben 
grossos i tres-cents pernils curats per als meus amics els 
presos i cent més pels exiliats. A més faig conferiment d'un 
celler tot ple de cava per si un dia tot acaba i ja som indepen-
dents! Finalment me'n guardo una per si esteu ja confi nats: 
L'any que vé deixeu-me'n una si És que esteu ja vacunats! 
Carpe diem quam minimum credula postero. Signum et 
Sigillum. CARNESTOLTES EL VACUNAT.•

PROCLAMA 
De sa Suprema Potestat Carnestoltes, 

omnipotent festaire a qui ni la gota ni un mal aire poden 
pertorbar en ses galtes el color vermell del vi.

- "las mescarillas no hassen falta, ahora
no cal" 

-"para hasser com de bossal". 

demà m'afaitaràs!

"juleiu"
"gatxó"

"paio"

"ganso"
"paioendova"

"detràs"!

CARNESTOLTES  EL  VACUNAT
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Carpe diem quam minimum credula postero
Signum et Sigillum
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Exposicions
Fins al 15 de febrer
Gràcia Solidària. Exposició fotogràfi ca 
que mostra els projectes que duen a ter-
me les entitats de cooperació membres de 
l'Associació. En aquesta VIII edició i ides 
de fa dos anys, també s'exposen fotogra-
fi es d'altres projectes locals. L'entrada és 
gratuïta amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190) 

Fins 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 17 de març
Exposició Spectre: hacia un nuevo sonido 
de ciudad. La mostra, creada en exclusiva 
per a CASA SEAT per l'artista sonor Edu 
Comelles, convida a imaginar, jugar i re-
fl exionar sobre la importància de l'escolta 
a través d'espectogrames de freqüències i 
altres peces audiovisuals que se centre en 
l'exploració del paisatge sonor urbà.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

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

Festival Tradicionàrius: El Belda i el 
Conjunt Badabadoc. Gràns èxits de la mú-
sica catalana... per jamaicanes
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Teatre: El anticoach. Amb Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h

Dissabte 13 de febrer
ImproSession: Magalí Sare i Dani López.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
12.30 h

Concert: El Sobrino del Diablo. Aforament 
limitat, reserva prèvia al 660726547.
Cueva de Lobos (Francisco Giner, 23), a 
les 13 h

Concert: Joina presenta ÒRBITA 9.18.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Diumenge 14 de febrer
Teatre familiar: Rateta... i si escombres 
l'escaleta?
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h 

Teatre: Qui és l'assassina.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 17 i 19 h

Teatre: Viaje a la Luna. Guió cinematogrà-
fi c de Federico García Lorca. Dramatúrgia 
i direcció: Marta Pazos
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Dilluns 15 de febrer
Xerrada: La rellevància de la biodiversitat 
i les interaccions ecològiques davant les 
pandèmies. A càrrec de Esther Garcés. 
En directe des del canal de YouTube de 
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h. 

Cicle literatura i psicoanàlisi: Erotismes. 
Llibre a comentar: Deseo, d’ Elfriede 
Jelinek. A càrrec de Ricardo Baduell i 
Shula Eldar. Xerrada no presencial, cal 
inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster, a través de la 
plataforma Zoom, a les 18.30 h 

Xerrada concert: Ferran Palau presenta 
Parc. Presentat per Marta Salicrú.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), 19 h

Presentació: Eugènia Broggi, editora de 
L’Altra Editorial, i Ramon Mas, editor de 
Males Herbes, presenten Flors per a l’Al-
gernon, de Daniel Keyes, el títol amb què 
han inaugurat el segell Les Altres Herbes
En directe des del canal de YouTube de 
Biblioteques de Barcelona, a les 19 h

Dilluns 15 de febrer
Les Vespres dels dimecres: Marcel 

Casellas, Pau Puig i Jordi Rodríguez.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20 h

Dijous 17 de febrer
Cafès Literaris: conversa amb l'escriptor 
Mathias Enard, autor de 'La perfección 
del tiro' o 'Brújula'.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
19 h

Xerrada: L'evolució del Passeig de 
Gràcia, a càrrec de l'historiador Josep M. 
Vilarrúbia.
CC el Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Divendres 19 de febrer
Projecció de la pel·lícula La dona il·legal 
(2020), de Ramon Térmens. El fi lm s'en-
dinsa a l'interior dels Centres d'Interna-
ment per a Estrangers (CIE'S). L’entrada 
és gratuita amb reserva prèvia
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.30 h 

Fontana by Night VII en línia. Dues jorna-
des de cultura dispersa. Inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana, a les 18 i dissabte 
20 a les 22.30 h

Dissabte 20 de febrer
Teatre: Escocía. Amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h

Entitats

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

Dissabte 13 de febrer
Mercat de Pagès de Vallcarca.
Avinguda de Vallcarca, 100, de les 10 a 
les 14 h 

Jazz Class Concert: Mazzanti-Calliero 
Classic Jazz Quartet.
El Centre (Ros de Olano), a les 19 h

Diumenge 14 de febrer
Projecció del documental Edo y La 
Corriente en Barcelona. Amb el seu di-
rector Oriol Diez. A 12 anys de la defun-
ció del militant anarcosindicalista Luís 

Andrés Edo (nascut a Gràcia), Agita't vol 
recordar la seva fi gura i el seu pensa-
ment. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dilluns 15 de febrer
Segona sessió del Club de Lectura vir-
tual de Lluïsos: Tardor, d’Ali Smith. 
Amb la traductora Dolors Udina Abelló. 
Inscripcions al correu clubdelectura@
lluisosdegracia.cat
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)

Dissabte 20 de febrer
Teatre musicla: Impro Side Story. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Urbàlia Rurana, 30 anys de 
camí, al Tradicionàrius 
Després de 30 anys de concerts i conreu de la música popular valenciana i 
mediterrània, la banda Urbàlia Rurana presenten al festival Tradicionàrius el seu 
balanç i prospectives, amb un espectacle amb noves aproximacions al seu repertori 
de tots els temps, però també avançaran altres idees i propostes que parlen dels 
seus nous projectes. Aquesta banda té la convicció que encara hi ha molt a fer, 
molt a rescatar, molt a cantar i celebrar, i que moltes coses encara han de passar.

Divendres 19 de febrer al CAT (pl. Anna Frank, s/n) a les 20 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Lluïsos selecciona 
les companyies 
Mambo i Anèmona 
Irracional
El jurat encarregat 
d’escollir les residències 
artístiques de Lluïsos 
Teatre per aquest any 
ha seleccionat fi nalment 
Anènoma Irracional, 
amb l’espectacle 'Amor i 
Informació', i la proposta 
multidisciplinar de Mambo 
project, 'Iaia'. Aquest és 
el sisè any del projecte 
de residèncie, amb 
l'objectiu d'acompanyar 
les companyies emergents 
en el procés de creació i 
estrena d'un espectacle.

Ferran Palau 
presenta a Casa 
Seat el seu darrer 
disc 'Parc'

El músic Ferran Palau 
presentarà aquest dilluns 
15 de febrer a Casa Seat 
el seu darrer treball 
discogràfi c, 'Parc' (Hidden 
Track), en una trobada 
amb altres convidats on 
s'explicaran anècdotes 
entorn la creació del 
disc. Els assistents també 
podran gaudir d'algunes 
de les noves cançons 
de Ferran Palau en un 
concert acústic íntim 
(19h). L'agenda musical 
de Casa Seat també 
inclou el concert de 
Magalí Sare i Dani López, 
dissabte 13 a les 12.30, on 
reivindicaran la cocreció i 
la improvisació. 

Marc Cusco

El 5è BCN Film Fest 
aposta pel format 
només presencial i 
el suport d'estrelles 
internacionals
Sigourney Weaver, Isabelle Huppert, Naomi Watts o 
l'homenatge a Chaplin, al cartell del festival dels Verdi

Silvia Manzanera

E l Festival Internacional de 
Cinema de Barcelona-Sant 
Jordi (BCN FILM FEST) ja 
té gairebé enllestida la cin-
quena edició, que tindrà 

lloc del 15 al 23 d’abril als Verdi, 
amb una proposta que recupera el 
100% de la presencialitat així com 
la participació de fi gures internaci-
onals, com ara el guionista i direc-
tor danès Nicolas Winding Refn. 

Amb una programació de més 
de 50 títols entre les diferents sec-
cions, l'edició d'enguany homenat-
jarà Charles Chaplin amb motiu 
del centenari de The kid; la secció 
Imprescindibles inclourà una res-
trospectiva de la seva fi lmografi a 
amb 10 pel·lícules i 7 curtmetrat-
ges, a més d'un col·loqui on parti-
ciparà Carmen Chaplin, neta del 
director, qui presentarà les prime-
res imatges del documental Charlie 
Chaplin, A Man of the World. Per a 
la directora del BCN Film Fest, 
Conxita Casanovas, tenir a Chaplin 
al cartell és una "oportunitat de re-
cuperar un esperit i una mirada 
plena de tendresa i humor que ens 
ve molt bé en el moment actual que 
estem vivint”. 

A més dels Imprescindibles, el 
festival comptarà, com en edicions 
anteriors, amb la Secció Oficial, 
Cinema amb Gràcia (dedicada a 
les comèdies), Zona Oberta, Art 
en Pantalla (dedicada a grans do-
cumentals d’art), i una secció dedi-
cada al cinema d’un país convidat, 
enguany Japan by CineAsia. En el 
primer avançament del cartell de 
2021 fet aquesta setmana, desta-
quen títols com Mamá María ('La 
Daronne), del director Jean-Paul 
Salomé, amb Isabelle Huppert 
i Hippolyte Girardot; Penguin 
Bloom, dirigida per Glendyn Ivin i 
protagonitzada per Naomi Watts; 
Sueños de una escritora en nueva 
York (My Salinger year), signada per 
Philippe Falardeau, amb Margaret 
Qualley i Sigourney Weaver; o La 
mujer del espía (Wife of a spy), del 
japonès Kiyoshi Kurosawa. 

El festival també manté el preu 
de les entrades a 2.90 euros i les ac-
tivitats paral·leles gratuïtes. “Crec 
que podem contribuir a que la gent 
recuperi la rutina d’anar al cinema 
i els espectadors recobrin la confi -
ança de veure cinema a les sales”, 
ha afegit Casanovas, que també ha 
agraït el suport dels distribuïdors 
"en un any molt complicat per ela-
borar programacions".•

Fotograma del vídeo promocional, amb la imatge del cartell que signa Joel B. Garcia. 

S.M.

El 15 de juny de 2019 aixeca-
va la persiana del número 10 
de carrer Providència la ga-

leria Miluna, amb Corina Vilona 
al capdavant, amb la intenció de 
convertir aquest espai en un punt 
de trobada per a artistes iberoa-
mericans i catalans, i de difusió 

d'art contemporani. Sempre amb 
la porta oberta, repetia la seva 
responsable, "perquè així és com 
s'apropa l'art a la gent". Però ara, 
davant la incertesa generada per 
la crisi sanitària, els impulsors 
de Miluna han decidit abaixar la 
persiana del local el 20 de febrer i 
centrar-se en la versió digital del 
projecte. "Ja no és només la in-
certesa i la manca de planifi cació 

que genera aquesta crisi, a més 
dels efectes econòmics, també és 
el desgast emocional", es lamenta 
Vilona. Per tot això, i sense aban-
donar la idea de tornar a comptar 
amb un espai físic, Miluna s'en-
focarà a rellançar-se en l'àmbit 
online, potenciant la web (milu-
nalife.com) i les xarxes socials. 
"No entenc l'art sense el contacte 
directe però ara toca adaptar-se 

a aquesta nova realitat", afegeix 
la galerista, que destaca el suport 
dels artistes en aquesta nova eta-
pa. La galeria online mantindrà 

els mateixos serveis que s'oferien 
des de la botiga. I també els objec-
tius: promocionar els artistes i fer 
arribar l'art a tothom.•

El repor

La web de Miluna mantindrà els serveis de la botiga. Foto: Cedida

Miluna, ara només a l'espai virtual
La galeria de Providència que va obrir ara fa dos anys 
decideix abaixar la persiana i centrar-se en les xarxes

Col·loqui presencial amb Nicolas 
Winding Refn. El director de 
'Drive' visitarà el BCNFilm Fest 
per fer una xerrada sobre 'Valhalla 
rising', la seva pel·lícula de vikings 
inèdita aquí. Les activitats 
paral·leles del festival inclouen la 4a 
Jornada de Guionistes i Indústria i 
presentacions de llibres relacionats 
amb el cinema i la història. 
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Laura Iniesta, exaltació 
del silenci 

Ramon Casalé Soler

E l treball de Laura Iniesta (Barcelona, 1955) -té l’es-
tudi al carrer Vic- l’hem mencionat diverses vega-
des, sobretot per la seva contínua activitat expositi-

va, tant en el terreny de les galeries i centres d’art com 
per les fi res internacionals en les quals sol participar 
habitualment. Ara podem veure les seves recents crea-
cions a l’Espai La Galeria del Centre Cultural Terrassa, 
antiga seu de la Fundació Caixa de Terrassa. Aquesta 
sala està patrocinada per diferents entitats de la ciutat 
que, en el cas de l’artista barcelonina, és la galeria Espai 
G, on exhibeix la seva obra regularment.

Laura Iniesta porta quatre dècades treballant la 
pintura i la obra gràfi ca. La seva primera mostra in-
dividual va tenir lloc a la Sala Cultural Sant Jordi de 
Barcelona, el 1979. Al poc temps se’n va anar a viure a 

Colòmbia i Equador, 
on s’hi va estar deu 
anys. En aquella època 
la seva obra es movia 
entorn del realisme 
màgic, el surrealisme 
i l’hiperrealisme, que 
continuarà conreant 
en tornar a Barcelona. 
A principis del 2000 la 
vaig conèixer perso-
nalment amb motiu 

d’una exposició que va fer a la desapareguda galeria 
René Metràs. Eren obres on es podia apreciar el seu 
interès per la llum i el color, així com per les tradici-
ons mil·lenàries d’aquests dos països americans, tan 
diferents de les nostres. La fusió d’ambdues cultures 
ha provocat que la seva obra sigui més atractiva.

Posteriorment s’anirà allunyant de la fi guració per 
endinsar-se plenament en l’abstracció. Una abstracció 
on predomina el gest i la taca, pròxima a l’expressionis-
me abstracte o informalisme, segons si ens referim als 
Estats Units o Europa, respectivament. Són obres ober-
tes, lliures i expressives, on representa situacions viscu-
des que, òbviament, no les percebem, però que en canvi 
hi són representades mitjançant el traç, el color, la taca, 
el collage i la cal·ligrafi a de reminiscències orientals.

Per això, el que podem contemplar a la mostra 
'Estripar el silenci', són una sèrie de peces on sobresur-
ten les tonalitats neutres, a diferència d’obres anteriors 
on destacaven principalment grans taques negres i ver-
melles. Ara, també l’espai buit és important. Aquesta 
aposta per deixar més espais sense color, per dir-ho 
d’alguna manera, on inclou el gest i la taca, confi gu-
ren una forma d’entendre la pintura molt singular que 
li serveix per mostrar els seus sentiments i emocions. 
Segons Laura Iniesta, “resulta sorprenent com un canvi 
quasi imperceptible de color o forma, expressa estats 
emocionals diferents. Conscient o inconscientment, 
l’artista és un alquimista dels seus sentiments”.•

crítica de 
cinema

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Noticias del Gran mundo. Dv, 

ds, dg, dc i dj, 16.05. 19.00
• El golpe. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.40.
• La Sra. Lowry e Hijo. Dv, 16.05 i 

18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 16.00 
i 18.00.

• La vampira de Barcelona. Dv, 
ds, dg, dc i dj, 20.00.

• El padre. Dg, 15.55. Dv, ds, dc i dj, 
18.00. Dc i dj, 20.10.

• Elfk ins. Ds, 16.00. Dg, 18.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 16.00 i 20.05.
• Los Croods: Una nueva era. Dv, 

dc i dj, 18.05. Ds i dg, 16.00 i 18.05.
• Las niñas. Dv, dc i dj, 16.00 i 

20.05. Ds i dg, 20.05.

• La boda de Rosa. Dv, 16.30. Dc i 
dj, 16.00 i 18.05.

• Interstellar. Dv i dg, 18.40. 
• ET el extraterrestre. Ds i dg, 

16.00.
• Los Goonies. Ds, 18.40.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj, 

16.00 i 17.50.
• El profesor de persa. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 19.40.
• Adú. Dv, dc i dj, 16.30.
• Wonder Woman 1984. Ds i dg, 

16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Maragall i la Lluna. Dg i dc, 

20.00.
• La pinitora y el ladrón. Dv, ds i 

dg, 20.00.
• El inconveniente. Dv, dc i dj, 

17.00. Ds i dg, 18.00.
• Una luz en la oscuridad. Dc, 

19.30.

• La chica del brazalete. Dv, ds, dg 
i dc, 18.00. Dv, ds, dg i dc, 20.00. 
Dj, 17.00.

• La Sra. Lowry e hijo. Dv, ds, dg 
i dc. 18.00. Dv, ds, dg i dc (vosc), 
16.00. Dj, 17.00.

• Mi niña. Dv, ds, dg i dc, 16.00.
• Elfk ins. Ds, 16.00.
• Ea, Ma, Yau. Ds, 20.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari. 

Dg, 16.00.
• Descubriendo a José Padilla. 

Dj, 19.30.
• Con el alma en una pie-

za: la leyenda de el personal 
(LATcinema). Dv, 19.30.

Verdi. Verdi, 32. 
• El profeesor de persa. 16.00.
• El padre. Dv, dl i dm, 11.30, 18.25 i 

20.20. Ds, dg i dc, 18.25 i 20.20. De 
dv a dj, 16.30.

• La Sra. Lowry e hijo. Dv, ds, dg, 

dl, dm i dj, 11.30, 16.00, 18.30 i 
20.10. Dc, 16.00, 18.30 i 20.10.

• Deseando amar. 20.20.
• El chico. Dv, ds, dg, dl i dm, 

11.30, 16.00, 17.50, 19.00 i 20.50. 
Dc, 11.30, 16.00, 17.50 i 19.00. Dj, 
11.30, 16.00, 17.50 i 20.50.

• Sentimental. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dj, 19.10.

• Josep. 17.20.
• Las niñas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

20.20.
• Madame Curie. Dv, ds, dg, dl, dc 

i dj, 18.00
• Fellini de los espíritus. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
• La chica del brazalete. 11.30.
• Anton, su amigo y la 

Revolución Rusa. Dv, ds i dl, 
11.30.

• Il Trovatore (òpera en diferit). 
Dg i dc, 11.30.

• Tigre y dragón. Dj, 11.30.

• San Pedro y las Basílicas 
Papales de Roma (documental). 
Dm, 11.30 i 18.15.

• Los Croods: una nueva era. Ds i 
dg, 11.30 i 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Manual de la buena esposa. 

16.15.
• La chica del brazalete. 16.00, 

18.125 i 20.20.
• Maragall i la Lluna. 17.55.
• La pintora y el ladróna. 20.05.
• Anton, su amigo y la 

Revolución Rusa. 16.00 i 20.20.
• Crash. 18.00.
• La vampira de Barcelona. Dv, 

ds, dg, dl i dc, 20.05.
• Noticias del gran mundo. 16.00.
• La boda de Rosa. 18.20.
• Tigre y dragón. Dj, 20.00.
• Entre nosotras (preestrena). 

Dm, 20.00. 

S.M.

Una parella de submari-
nistes identifi ca en una 
illa, suposadament de-
serta, una ètnia des-
coneguda per al món. 

Conviure amb ells canvia la seva 
escala de valors. Aquesta és la his-
tòria de 'Seis dedos' (Círculo Rojo), 
el quart llibre d'Isabel Rodríguez 
Vila, que s'estrena en fi cció, sense 
abandonar totes les experiències 
que ha viscut al llarg dels seus vi-
atges amb motxilla. 

Per què vas decidir estrenar-te en 
fi cció?
Sempre m'ha agradat molt escriu-
re. Els tres llibres anteriors eren 
testimonials i fer una novel·la era 
tot un repte, però sorprenent-
ment no he tingut cap difi cultat. 
Vaig començar el 2019 un esbós, 
que vaig aparcar, i el confi nament, 
que ens va enganxar a República 
Dominicana, va ser el moment per-
fecte perquè es van donar tres con-
dicionants: un lloc de silenci, dei-
xar-se anar i temps.

El lloc també et deuria proporcio-
nar inspiració...
Hi havia vegades que necessitava 
aclarir la ment i quan es podia sor-
tir a caminar, tornava donant les 
gràcies perquè era ben bé com si 
els personatges se'm presentessin 
i em parlessin. 

Què hi ha d'experiència personal 
a la novel·la?
Els protagonistes són dos subma-

Isabel Rodríguez: "Els 
meus viatges pel món 
marquen bona part de les 
experiències del llibre" 
L'escriptora i autora del blog de viatges 'Con más de 70' s'estrena 
en fi cció amb 'Seis dedos', una història entre dos mons, Barcelona 
i el Carib, i amb Gràcia com un dels escenaris protagonistes

L'escriptora Isabel Rodríguez Vila amb la seva nova novel·la. Foto: Cedida

rinistes i jo he bussejat molt. 'Seis 
dedos' té moltes connotacions dels 
viatges que he fet però m'he hagut 
de documentar molt també. Per 
exemple vaig llegir una tesi doc-
toral sobre balenes que em va ser-
vir per fer un capítol sencer.

Quins són els principals missatges 
de l'obra?
Té una part de denúncia ambien-
tal. Quan busseges i veus la brutí-
cia que hi ha als mars, i la contami-
nació, tens la necessitat d'explicar 
què està passant. 

Com és la Barcelona de la teva 
novel·la?
La història passa entre Barcelona i 
el Carib. Hi ha diferents localitzaci-
ons a Gràcia, per exemple el prota-
gonista es queda bocabadat davant 
d'un llibre de submarinisme en 
una botiga de Torrent de l'Olla; els 
Minyons de Gràcia el conviden per 

fer un estudi al litoral català, també 
surt un sopar romàntic en un res-
taurant de la Vila... És la part ama-
ble, també hi ha una de més fosca.

Com t'han marcat els viatges a 
l'hora d'escriure el llibre?
Sempre he estat més viatgera que 
turista, passem 4 o 5 mesos als 
llocs on anem. És evident que ha 
marcat bona part de les experièn-
cies que passen al llibre.

Què t'agradaria que captés el lec-
tor? 
Saber que de les coses senzilles pots 
treure'n profi t, valorar-la, i viure el 
carpe diem. Alhora els protagonis-
tes tenen converses molt trans-
cendentals, són ànimes bessones, 
i tenen una missió. Hi ha diferents 
nivells de lectura i missatges entre 
línies. Així que pot haver-hi molts 
graus de lectura, tants com perso-
nes que llegeixin el llibre.•

L'artista es va 
allunyant de la 
fi guració per 
endinsar-se en 
l'abstracció
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La torratxa

La decisió de 
fer les maletes 

Valentina Baratti

 

A la ràdio publica italiana, hi ha un 
programa que cada dissabte ex-
plica la vida dels italians que vi-

uen arreu del món. El programa es diu 
Expat i ho aconsello per a tots aquells 
que vulguin aprendre italià. Les biogra-
fi es dels protagonistes són molt inspi-
radores i refl ecteixen una problemàti-
ca que colpeja el país des de fa dècades. 
Un sistema burocràtic molt obsolet, 
una difi cultat important per accedir a 
llocs de treball amb contracte estable i 
amb prestacions dignes. A Itàlia hi ha 

una generació sencera que sortirà de 
la universitat sense cap perspectiva la-
boral. Per aquestes raons, molts deci-
deixen anar a la recerca d'alguna cosa 
millor. Em va agradar molt l'anècdota 
d'una italiana establerta a Rússia, sobre 
el sentiment de felicitat que va sentir 
en arribar a l'aeroport de Moscou, on 
per fi  podia escoltar i viure l'idioma que 
durant anys havia estudiat a l'escola. 
També les experiències dels que expli-
quen com a Itàlia els deien que no podi-
en, que era massa complicat, i escoltar 
com els seus projectes s'han pogut rea-
litzar en els països d'acollida. 

No és fàcil decidir fer les maletes i 
anar-se'n. La vida d'expatriat no no-
més és sinònim de llibertat i aventura. 
També signifi ca sacrifi ci, constància i de 
vegades, sobretot a l'inici, solitud. Les 
vivències d'aquests joves i adults que es-
colto els dissabtes a la ràdio m'omplen 
de tendresa i em recorden que jo també 
sóc una d'ells, una persona que va de-
cidir donar un rumb diferent a la seva 
vida i arrelar en un altre lloc.•

La vida d'expatriat no 
només és sinònim de 
llibertat i aventura. 
També és sacrifi ci 

G ràcies a Betevé (la televisió dels clubs modestos 
barcelonins), diumenge podré seguir en directe 
el partit contra el Manresa. El camp de l’Europa 
segueix tancat als socis, una decisió que em costa 
molt d’entendre però que tothom accepta sense 

protestar. Voto per a la reobertura el Nou Sardenya!
Lamentacions a banda, el confi nament perimetral dels 

darrers mesos m’ha permès rellegir els llibres d’història de 
l’Europa de l’enyorat Ramon Vergés i Soler. El primer que 
va publicar data del 1982 i és un dels escassos records pal-
pables que ens queden del 75è aniversari del Club Deportiu 
Europa. Aquest llibret conté un pròleg emotiu de l’alesho-
res Molt Honorable President Jordi Pujol, qui va presidir la 
comissió d’honor dels actes de les noces de platí. En el seu 
escrit, en Pujol descriu l’Europa com un club “entranyable 
per a tots els catalans”. L’expresident recorda també que el 
seu pare li havia parlat dels ídols barcelonistes Samitier i 
l’Alcántara però també dels europeistes Cros i Bordoy. En 
Pujol no va viure l’època daurada de l’Europa però li té una 
simpatia especial o, si més no, ho deia. Solia explicar també 
que al camp del carrer de Sardenya va veure jugar per pri-
mer cop un dels seus ídols futbolístics, el molletenc Marià 
Gonzalvo (Gonzalvo III), que abans de fi txar pel Barcelona 
va vestir la samarreta escapulada en edat juvenil.

Dos anys després de ser investit com a president de la 
Generalitat de Catalunya, el 30 de març del 1982, en Pujol va 
visitar ofi cialment el vell Sardenya. Va ser un dimarts plujós, 
l’Europa i el Barcelona van jugar el partit central del 75è ani-
versari i la tribuna es va engalanar per rebre la màxima au-
toritat nacional. El Molt Honorable va presenciar l’encontre 
al costat dels presidents Ferran Valverde (CDE) i Josep Lluís 

Núñez (FCB) i de l’Enric Truñó, regidor municipal. L’amistós 
va acabar amb la victòria visitant (0-4) i la curiositat de la nit 
va ser veure els blaugranes Reixach i Costas vestint la samar-
reta escapulada per tal de reforçar la davantera local.

Una dècada més tard, el 1995, el president català i líder de 
CiU va tornar al camp amb motiu del partit de Festa Major 
de Gràcia que l’Europa i el Lleida (0-1) van jugar en la estre-
na del Nou Sardenya, que uns mesos abans havia inaugurat 
l’alcalde de Barcelona i successor de Pujol a la Generalitat, 
Pasqual Maragall. Com en la seva primera visita, en Pujol va 
arribar al camp amb la memòria plena d’anècdotes vincula-
des a l’Europa i al futbol català. Perquè això mai no se li po-
drà retreure: allà on anava sabia dir allò que els amfi trions 
volien sentir. Encara que ho fes amb un to paternalista o mo-
ralista, agradava als seus parroquians.

Un cop ja com a expresident, la vinculació de Pujol amb 
l’Europa es va mantenir gràcies als actes del centenari 
(2007). Va tornar al Nou Sardenya per a assistir al partit 
contra l’Osasuna (1-2) i va participar en el documental so-
bre la història de l’Europa dirigit per en Carles Balagué. 
Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont i Torra han presi-
dit el país des del 2003. Mai no els he vist al Nou Sardenya 
tot i que el darrer vivia fi ns fa poc a tocar de la plaça 
Lesseps. Veient el poc interès que han mostrat els altres 
Molt Honorables en vers l’Europa, haig d’agrair al Florenci 
Pujol, que a part de la polèmica deixa no declarada, entre-
gués en vida records europeistes al seu fi ll Jordi, nat al car-
rer de Septimània i batejat el 1930 als Josepets. Dit això, 
diumenge, votaré en blanc per homenatjar els metges i tot 
el personal sanitari. Els únics que veritablement són al cos-
tat de la gent quan els hem de menester.•

La deixa europeista de Pujol
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, a la llotja de l'Europa amb Josep Lluís Núñez i Ferran Valverde, el 1982. Fotos: Arxiu Ramón Vergés


