
Milà i Fontanals insta 
a pacifi car el vial 
aprofi tant el canvi de 
sentit de Travessera 
La plataforma veïnal subratlla 
que es perd la connexió vertical 
cap a Torrent d'en Vidalet i 
que, amb menys vehicles de 
pas, s'obre una oportunitat P4

Cinc punts foscos 
es reformaran per 
evitar agressions 
masclistes ja 
aquesta tardor

El camí que voreja el Park Güell 
des de Coll del Portell i els accessos 
al Pere Virgili canvien en 15 dies P6

L'Ajuntament canviarà de nou 
la mobilitat dels taxis al Park 
Güell per evitar marxes lentes
Les set places de la Rambla Mercedes, insufi cients, es vincularan a un sistema 
intel·ligent per avisar que hi ha espai, amb control de càmeres i Guàrdia Urbana

Albert Balanzà

T
res anys ha durat l'últim pla de mobilitat de l'Ajun-

tament per intentar endreçar l'acumulació de ta-

xis més lluny de la porta principal del Park Güell, 

del carrer Olot on arribaven tradicionalment, a la 

Rambla Mercedes, on s'hi van instal·lar pilones que 

limiten l'accés algunes hores al dia. Tres anys ha durat el pla 

i molt menys la paciència dels veïns, que des de ben aviat ja 

van fer reviscolar les queixes contra els anteriors plans i tam-

bé van constatar que no només el col·lapse es desplaçava sinó 

que la picaresca s'acabava imposant darrerament amb mar-

xes lentes que, com va dir en l'última audiència pública, el re-

gidor, Eloi Badia, no són il·legals però representen "un abús de 

normativa". Tant és així que l'Ajuntament, a través de l'àrea 

de Mobilitat, ja treballa en una alternativa que preveu un 

sistema intel·ligent que avisi els taxis si les set places actuals 

d'encontxament i desencontxament estan buides o plenes. 

Hi haurà control amb càmeres i Guàrdia Urbana. Pàgina 4 Acumulació de taxis a la parada de Rambla Mercedes, una situació freqüent. Foto: A.B.

Castellers de

la Vila de Gràcia, 

les imatges d'un 

concurs històric
Documents P7
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Política

Breus

Ple de dirigents de 
l'exCDC per al nou 
llibre de Ramon 
Tremosa al Cercle

Artur Mas, Josep Rull, 

Laura Borràs, Meritxell 

Borràs, Victòria Alsina, 

Gemma Geis, Josep Buch, 

Francesc Homs, Francesc 

Dalmases o Carles Agustí 

van ser alguns dirigents 

que van acompanyar 

dimecres l'exconseller 

d'Empresa Ramon 

Tremosa en la presentació 

del seu nou llibre Energia 
sobirana al Cercle. "Els 

experts ens plantegen 

que Catalunya pot ser 

autosufi cient a partir 

de centrals elèctriques 

reversibles", va defensar 

Tremosa, veí de Gràcia.

video a independent.cat

L'antiga Sucursal, 
hereva del Banc 
Expropiat, nou 
forn sense gluten

L'espai okupat La 

Sucursal, que va acollir 

la segona etapa del Banc 

Expropiat a la mateixa 

Travessera de Gràcia 

i a pocs metres de 

distància del primer, s'ha 

inaugurat com a forn de 

productes sense gluten. 

La coincidència ha volgut 

que el primer Banc 

Expropiat, que va ser 

després un supermercat 

Bio, ara estigui tancat i el 

Banc actualment segueixi 

les activitats a l'antic CAP 

del carrer Quevedo.

Albert Balanzà

E
l regidor de Gràcia, Eloi 

Badia, va donar per comen-

çat aquest dimecres el perí-

ode de precampanya des del 

govern de BComú-PSC fent 

el primer lliurament d'un balanç 

de mandat que també desplegarà 

en els dos altres plens que queden 

fi ns a les eleccions del 28 de maig, i 

que en primer lloc va dedicar a "co-

ses que s'han fet i altres que estan a 

punt" en els àmbits de l'esbarjo in-

clusiu i de les reformes a l'entorn 

de les escoles.

En un ple en què tots els grups 

municipals van elevar el to en di-

verses ocasions, trencant els usos 

ordenats dels temps per etzibar 

l'última paraula i buscar brega, 

Badia va recórrer a l'àmbit infantil i 

juvenil per llistar les noves àrees de 

jocs "en les properes setmanes" de 

Joanic, passeig de Sant Joan, Anna 

Piferrer o Revolució o "les 20 ac-

tuacions ja fetes" en entorns esco-

lars i les que vindran a Teixidores, 

Gravi, Jujol, L'Univers, Teresianes, 

Pau Casals o Rius i Taulet. 

L'oposició no hi va tenir res a 

dir en aquest aspecte, més enllà 

d'alguns retrets de Junts, Valents 

i Ciutadans per la polèmica amb 

els veïns de Baixada de la Glòria, 

un cop ja tombades totes les al-

legacions i aprovat el projecte la 

setmana passada. Però on va acce-

lerar el debat va ser en la insegure-

Eloi Badia (centre) intervenint al ple d'aquest dimecres. Foto: A.B.

Badia ja fa precampanya 
amb les reformes a 
l'entorn de les escoles i a 
zones d'esbarjo inclusiu 
Gràcia viu un ple de forts retrets de tots contra tots amb la 
suposada inseguretat, la mobilitat i Pi i Margall com a eixos 

tat amb algunes dades de Ciutadans 

("el 80% no denuncia els furts", va 

dir Arturo Carrasco en dues ocasi-

ons) que Badia no va comprar ("no 

tens dades fi ables", li va dir). El re-

gidor va acabar amb una compara-

ció dura. "Si poses en les dades un 

apunyalament, la guerra d'Ucraïna 

tampoc depèn de Barcelona", va dir, 

i aquí s'hi va enganxar la portaveu 

de Junts, Carme Lléo. Tots dos es 

van embrancar sobre la banalitza-

ció de competències i de paraules.

En la part de control, la propo-

sició més rellevant va ser la d'ERC 

sobre Pi i Margall, sota acusaci-

ons de plagi per part de la resta de 

grups en relació a una altra propo-

sició de juliol de Junts avalada per 

Valents. "És una proposta perquè es 

modifi quen les ordenances mentre 

duren les obres: hi ha malestar en 

els comerços o en la gestió d'àrea 

verda", va dir el conseller d'ERC 

Miquel Colomé.

Fins i tot el portaveu habitual-

ment més pausat del consell muni-

cipal, Jordi Farriol (BComú), es va 

exaltar una mica quan Ciutadans 

va presentar un prec d'augment 

complementari d'aparcaments 

de zona verda per cotxes i places 

de moto, adduint la reducció de 

150 places en l'últim any (vegeu 

L'Independent núm. 904), que va 

ser rebutjat. "Vostès portaven al 

seu programa la promoció de la bi-

cicleta i d'on hem de treure places 

si connectem dos carrils bici?", va 

preguntar Farriol. •

Cedida

Àngels Tomàs: "Cal posar titulars en 
quarentena: a la piscina de la Creueta 
hi ha hagut mil persones diàries". La 
consellera del barri del Coll va entomar 
que caldrà fer un informe sobre el llac-
piscina i les incidències dels últims 
anys (mala reparació del vas, ferides, 
fuita de clor) posant com a contrast 
l'èxit de la instal·lació a nivell popular 
amb dades de visitants. Enguany hi ha 
hagut 79 dies d'activitat, 82.211 usos 
i 1.041 persones de mitjana diària. 
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Societat
Breus

El Rebost Solidari 
tindrà el local nou 
a punt al març, un 
cop tret l'amiant

El Rebost Solidaari podrà 

disposar del nou local de 

Pau Alsina el març de 2023, 

si aconsegueix superar la 

crisi de fi nançament que 

encara no s'ha resolt, un 

cop s'ha hagut d'intervenir 

en l'espai per la detecció 

de baixants de fi brociment 

que afectaven les obres 

de reforma. Mentrestant, 

aquest dilluns la 

plataforma ha reobert 

-amb el mes de retard 

anunciat- i s'ha tornat a 

reunir amb Serveis Socials 

sense arribar a cap acord.

El Fem Mercat 
de Vallcarca diu 
adéu després de 5 
anys i 10 edicions

El Fem Mercat de 

Vallcarca ha anunciat el 

seu adéu aquesta setmana 

després de cinc anys i deu 

edicions argumentant 

que les forces actuals 

són "poques" però sense 

tancar la porta a una 

eventual reformulació. 

En el comunicat de 

comiat, posant data a 

l'última trobada per al 15 

d'octubre, els impulsors 

almenys es congratulen 

que continuï vigent 

el Mercat de Pagès de 

caràcter setmanal.

Enèsim pla de mobilitat 
de taxis al Park Güell ara 
per evitar marxes lentes 
i el col·lapse circulatori
Mobilitat estudia un sistema intel·ligent que avisi els taxistes que 
hi ha llocs senyalitzats buits, amb control de càmeres i Urbana

Albert Balanzà

N
o és cap novetat que la 

mobilitat vinculada als 

taxis a l'entorn de la 

porta principal del Park 

Güell, al carrer Olot, fa 

anys que no té remei. S'han canvi-

at les parades de lloc tres vegades 

i ara fa tres anys es va enretirar 

amb pilones l'accés fi ns a la Rambla 

Mercedes, però el col·lapse es man-

té i en els últims mesos s'han popu-

laritzat les marxes lentes dels taxis-

tes a la recerca de clients, malgrat 

que només hi ha set places senya-

litzades per encotxar i desencotxar 

de manera normativa. 

A l'última audiència pública, el 

regidor, Eloi Badia, va obrir la por-

ta a un nou canvi perquè "no estem 

pitjor [que abans de l'última res-

tricció d'accés al recinte gaudinià 

aprofi tant la pandèmia] però no 

estem bé". "Les marxes lentes no 

són il·legals però representen un 

abús de normativa", va admetre. 

De res ha servit, doncs, l'activació 

ara fa tres anys de la parada de la 

Rambla Mercedes i de la pilona a 

Marianao.

Ara la realitat és que les set pla-

ces senyaliitzades sempre estan 

plenes i, sobretot als matins, els ta-

xis encotxen i desencotxen on els 

plau. A peu de carrer, aquest set-

"No estem pitjor 
però no estem bé", 
va admetre Badia a 
l'audiència pública 
sobre el problema

manari, en horari de tarda aquest 

dimecres, ha vist incivisme amb 

desencotxaments a Larrard o a 

Marianao enmig del carrer, en una 

franja més tranquil·la de trànsit.

En aquest context, doncs, 

l'Ajuntament treballa en una nova 

proposta que, segons fonts muni-

cipals, passa per impulsar un sis-

tema intel·ligent "que detecti si 

la plaça de taxi està plena o no i 

que es generi un avís si estan ple-

nes". El nou plantejament aspi-

ra a dissuadir els taxistes d'acce-

dir al barri i col·lapsar la calçada, 

com passa ara, si no hi ha espai 

disponible en l'espai ofi cialment 

habilitat. 

Mobilitat, que remarca que el 

nou sistema s'està acabant d'estu-

diar i que s'està parlant amb el sec-

tor del taxi, assumeix que el grau 

de compliment de la nova mesura 

estarà subjecte a un control "tant 

per Guàrdia Urbana com a través 

de càmeres". •

La cobertura de Travessera 
de Dalt ja té disseny de jocs 
accessibles. La plaça d'Elisa 
Antonella, l'àrea de jocs just a 
sobre del túnel amb Escorial, es 
reformularà amb un perímetre 
verd i jardineres que protegeixen 
la zona per oferir ombra durant els 
mesos d’estiu. La proposta inclou 
un recorregut amb turonets verds.

Taxis desencotxant fora de la parada senyalitzada a Rambla Mercedes. Foto: A.B.

Milà i Fontanals 
insta a pacifi car 
el vial aprofi tant 
el canvi de sentit 
de Travessera 
La plataforma veïnal subratlla que es 
perd la connexió vertical cap a Torrent 
d'en Vidalet i que, amb menys vehicles 
de pas, s'obre una oportunitat

trànsit és el moment perfecte per 

fer les actuacions que reclamen; és 

un pas mínim en la bona direcció", 

apunten en un comunicat. 

Malgrat que l'any 2021 el Dis tric-

te va actuar a Milà i Fon ta nals paci-

fi cant l'entrada des de Còrsega amb 

una vorera passada i afegint noves 

A.B.

L
a relativament imminent 

arrencada de les obres del 

mercat de l'Abaceria, el pri-

mer trimestre de 2023, i el fet 

que el Districte s'hagi mar-

cat dos mesos abans per canviar el 

sentit de Travessera de Gràcia en-

tre Roger de Flor i Torrent de l'Olla 

perquè hi entrin més amples els ca-

mions, ha reactivat la plataforma 

Milà i Fontanals.

El grup veïnal, que des del no-

vembre de 2020 pressiona l'Ajunta-

ment perquè actuï contra la densi-

tat de circulació, la contaminació i 

l'estretor de les voreres, ha advertit 

que ara s'obre "una oportunitat" te-

nint en compte que Milà i Fontanals 

amb el canvi de sentit perdrà la con-

nexió vertical interior cap a Torrent 

d'en Vidalet que molts vehicles fan 

servir com a alternativa a la xar-

xa bàsica. "La possible reducció de 

ressalts al llarg de tot el carrer, la 

plataforma persisteix en la deman-

da de plataforma única total, el 

compliment efectiu de la limitació 

de 10 km/h (també a Ros de Olano 

hi ha protestes d'incompliment) i 

programar dies sense cotxes espe-

cífi cs per pacifi car el vial.•

Tram de Milà i Fontanals tocant a la Travessera de Gràcia. Foto: À.G.P.
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Salutem, tot un barri en moviment
Una vintena d’entitats i col·lectius treballen en xarxa i en clau comunitària 

en una dinàmica intergeneracional i d’acompanyament de tot el veïnat

L
a Salut, un dels cinc barris de 

Gràcia, amb realitats tan diverses 

com la dinàmica Travessera 

de Dalt, el turístic Park Güell o els 

costeruts carrers del Coll del Portell, 

té una ànima col·lectiva en moviment 

que es diu Salutem. Hereus del pla de 

desenvolupament comunitari de la 

Salut impulsat el 2005, la plataforma 

és una agrupació d’entitats, serveis, 

veïns i veïnes que dona resposta a les 

necessitats del barri a través del treball 

en xarxa, amb l’objectiu de millorar la 

qualitat de vida del veïnat. 

Aviat és dit però a la xarxa hi 

participen prop de 80 agents implicats 

en entitats, escoles, AFA, serveis 

educatius, serveis socials, serveis 

de salut, residències, associacions 

de comerciants, centres i entitats 

esportives, cooperatives i economia 

social i solidària, vincles propers al barri 

o vincles d’acció creativa col·lectiva i la 

pròpia administració. Més enllà, doncs, 

de les accions concretes en conjunt (i 

també individual de cada organització), 

Salutem destaca per la seva organització 

en xarxa i en comissions plurals i 

representatives del barri.

Cada cop més presents a peu de 

carrer amb la Festa Major que es fa al 

setembre (enguany amb el concert de 

Sostres3bis o el pregó d’Eloi Vila) o la 

Mostra d’Entitats que es desplega a 

la plaça de la Natura, Salutem té una 

voluntat de penetració massiva en 

aquests esdeveniments que pivoten en 

la comissió de cultura i cohesió social, 

que també organitza la Trobada de Barri 

com a espai de treball i decisió, sempre 

al voltant del canvi d’any. 

Però el treball del dia a dia és el 

que dona caràcter i referència al grup 

d’associacions i col·lectius perquè 

tots els sectors socials i generacions 

se sentin acompanyats. La comissió 

Generant el Barri, per exemple, agrupa 

totes les accions de gènere amb la 

xarxa Veïnes x Veïnes, amb el punt lila 

de caràcter itinerant per escoles o CAP i 

amb activitats de visibilització al voltant 

del Dia Internacional contra la Violència 

Masclista al novembre. La comissió 

d’Espai Públic i Convivència està al cas 

dels canvis urbanístics que reverteixin 

en la convivència en un espai que 

combina el caràcter residencial, de barri, 

però també d’eixos de trànsit i de fluxes 

turístics.

La comissió Salut Solidària com a 

suport a totes les persones i situacions 

s’està ampliant cada cop més a la 

gent gran per la problemàtica de les 

escales de la Baixada de la Glòria. La 

Gent Gran, de fet, també té una taula 

pròpia amb projectes com Radars, en 

el qual les veïnes voluntàries truquen 

periòdicament unes 40-50 veïnes, 

sobretot dones, però també altres 

iniciatives amb el Casal cardener com 

els cicles de cures o alimentació. La 

comissió de Joves també és de les més 

actives amb trobades cada divendres 

a La Miranda i el desplegament de 

creacions audiovisuals o el ja famós 

micro obert de Festa Major. Pel que fa a 

la Comunicació, també Salutem impulsa 

un espai propi: la revista semestral La 

Salut de Gràcia, que aquest desembre 

arribarà als 20 números.

Un dels reptes que Salutem ha 

superat és la pandèmia, de la qual va 

sorgir la xarxa solidària de barri no 

només amb accions sinó també amb 

nous espais d’acompanyament, com 

van ser l’Ateneu Virtual o els Cafès de 

Barri. Lluny de provocar l’aïllament, el 

barri n’ha sortit reforçat i es generen 

nous espais de presència que també el 

calendari tradicional de l’any ajuda a 

dinamitzar amb dates ja assenyalades 

com Nadal o la Castanyada. Ara ja 

estan en plena pluja d’idees perquè hi 

hagi més actes culturals al barri i per 

preparar amb més temps la pròxima 

Festa Major. Salutem no para.

ENTITATS:

• LA MIRANDA

• COMISSIÓ DE FESTES DE LA SALUT DEL CARRER VERDI

• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PARK GÜELL – LA SALUT – SANLLEHY

• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER ARGENTONA

• QUIRHORT

• LA TRAKA, LA BATUCADA DEL BARRI

• ASSOCIACIÓ DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA

• CINECAPTUS – COMISSIÓ JOVES

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PAU CASALS

• CIBERDONA

• AGRUPAMENT ESCOLTA ROLAND PHILLIPPS

AFAs:

• AFA RIUS I TAULET

• AFA TURO DEL CARGOL

• AFA ESCOLA KOTSKA

• AFA BALDIRI I REIXAC

• AFA REINA ELISENDA

ESCOLES:

• ESCOLA TURÓ DEL CARGOL

• ESCOLA RIUS I TAULET

• ESCOLA BALDIRI I REIXAC

• ESCOLA KOSTKA

• ESCOLA REINA ELISENDA

SERVEIS EDUCATIUS:

• MUSICACTIVA

SERVEIS DE SALUT:

• CAP LARRARD

• CAP SANLLEHY

• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

SERVEIS SOCIALS:

• CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE LA SALUT, EL COLL, 

VALLCARCA I ELS PENITENTS

• APCS GRÀCIA NORD 

• CENTRE D’ACOLLIDA GAUDÍ I CRAE

• FUNDACIÓ ACIS

• PARRÒQUIA MARE DEU SALUT

• CENTRE JOVE D’ATENCIÓ A LES SEXUALITATS

• CRAE DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA

• PIAD DE GRÀCIA

RESIDÈNCIES:

• RESIDÈNCIA PER A DONES REFUGI D’OBRERES

• COTTOLENGO PADRE ALEGRE

• RESIDÈNCIA SARQUAVITAE

• MUTUAM GÜELL

ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS:

• ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MERCAT LESSEPS

• ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS TRAVESSERA DE DALT

• ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CARRER LARRARD

• COMERÇOS ADHERITS A RADARS

CENTRES I ENTITATS ESPORTIVES:

• CLUB NATACIÓ CATALUNYA

• CLUB PETANCA ELS AMICS DE GRACIA

• CLUB TENNIS LA SALUT

• GRACIA GIMNÀSTIC CLUB

• CLUB ESPORTIU EUROPA

• CEM SARDENYA

COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA:

• AEDO SOCIAL FILMS

• VOLTA COOPERATIVA D’ARQUITECTURA

• COL·LECTIU PUNT 6

• HÈLIA DONES

EQUIPAMENTS:

• ASSOCIACIÓ LA MIRANDA

• CASAL CARDENER

• BIBLIOTECA JAUME FUSTER

ALTRES VINCLES PROPERS AL BARRI:

• TAULA COMUNITÀRIA DEL COLL

• CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA

• MASOVERIA URBANA PER LA LLAR ALTERNATIVA

• REFARM THE CITY

• FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN

• TALLER D’HISTÒRIA DE GRÀCIA

• AULA AMBIENTAL DEL BOSC DE TURULL

VINCLES PEL PROJECTE DE L’ACCIÓ CREATIVA COL·LECTIVA:

• REFUGIAR-TE

• BARRI OBERT

• ESPAI LA TREGUA

• MIA BARCELONA

• COL·LECTIU VIO

• CUIDANDO

• WHERE IS THE LIFE

• MESCLADÍS

• METGES DEL MÓN

• PASUCAT

• TANCADA DE MIGRANTS I REFUGIADES

• ABRAZO CULTURAL

• GRÀCIA AMB EL SAHARA

• XARXA EDUCATIVA EN SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES

ADMINISTRACIÓ:

• DISTRICTE DE GRÀCIA

• AJUNTAMENT DE BARCELONA – DEPARTAMENT D’ACCIÓ 

COMUNITÀRIA

• GENERALITAT DE CATALUNYA

ACCIONS COMUNITÀRIES DEL 

BARRI DE LA SALUT
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Cinc primers punts 
foscos es reformaran ja 
aquesta tardor per evitar 
agressions masclistes
El camí forestal que voreja el Park Güell des de Coll del Portell 
i els accessos al Parc Sanitari Pere Virgili canviaran en 15 dies

A. B.

E
l Consell de Dones va trac-

tar favorablement aquest 

dilluns el calendari de les 

cinc primeres actuacions 

del pla Zero espais foscos, 

tercer projecte més votat enguany 

en els pressupostos participatius 

(2.220 vots i 300.000 euros d'ad-

judicació), i així aquest 17 d'oc-

tubre començaran a moure's les 

L'accés al bosc Turull des del fi nal de Coll del Portell, a la Salut. Foto: A.B.

mirador (vegeu L'Independent 

núm. 881) i que discorre en paral-

lel al mur de la quarta porta d'ac-

cés al Park Güell, i els accessos al 

Parc Sanitari Pere Virgili, tant per 

la banda de l'avinguda Vallcarca 

com per Esteve Terrades.

Ara els dos espais tenen greus 

defi ciències d'il·luminació i, en el 

primer cas, s'utilitza per a la pràc-

tica esportiva o de passeig de gos-

sos, i en el segon cas, com a via de 

connexió entre espais del barri de 

Vallcarca que tenen un fort desni-

vell. Les obres duraran tres setma-

nes i han d'estar enllestides el 4 de 

novembre. 

En una segona fase prevista al 

mes de novembre, hi ha els tres 

projectes restants previstos en 

aquesta arrencada: també la zona 

de l'avinguda del Coll del Portell 

però en el punt de confluència 

amb el casal La Miranda (obres 

entre el 14 i el 25 de novembre), la 

sortida del pàrquing públic d'Es-

teve Terrades (obres del 21 de no-

vembre al 2 de desembre) i l'espai 

fosc sota el viaducte de Vallcarca 

(obres del 28 de novembre al a2 de 

desembre).•

Els primers espais a 
reformar aborden 
intervencions poc 
complexes per una 
millor il·luminació

A.B.

L
a jutgessa ha deixat vist per a sentència aquest di-

mecres el cas de l'okupació del Sindicat d'Habitat-

ge de Vallcarca a Maignon 6, posterior a l'expulsió 

de Francisco Sánchez i destrossa de la fi nca a ordres 

de la nova propietat, UPL Gràcia, que discorre en 

paral·lel a la causa que al Tribunal Suprem va donar 

la raó a l'afectat i també a un interdicte en marxa que 

també reclama la possessió per a Francisco. La defen-

sa ha explicat que el judici no ha durat més de cinc 

minuts però que faran valer el dret de possessió de 

l'afectat i, si cal, presentaran recurs d'apel·lació. 

El judici de 
l'okupació posterior 
al cas Francisco, 
vist per a sentència 
La defensa diu que l'afectat és qui 
té el dret de possessió i recorrerà

Un homenatge a Xavi 
Franch, als 30 anys del 
centre cívic del Coll

L
'acte central dels 30 anys del centre cívic El Coll-La 

Bruguera va culminar divendres passat amb un ho-

menatge sorpresa al fi ns ara director de l'equipa-

ment, Xavi Franch, que va veure com la diada que havia 

començat amb la inauguració de l'exposició 1992-2022, 

30 anys de servei al barri s'acabava amb una festa que 

havia de dinamitzar-se a partir de la intervenció de dis-

cjòqueis però que amagava les paraules de les entitats 

que han treballat amb Xavi Franch tots aquests 17 anys. 

Més de 350 persones van participar a la diada.

A. B.

F
a dies que a casa de l'Abril 

no es parla de res més: avi-

at una nova activitat, pis-

cina. Dimarts 4 d'octubre 

és el dia i els seus pares, 

Marcos i Raquel, la preparen per 

al gran dia, tal com requereix un 

infant amb autisme. Li ensenyen 

les ulleres de nedar, l'animen a po-

sar-se el gorro (i no li fa gaire grà-

cia). Però dilluns al matí arriba la 

galleda d'aigua freda: per un tema 

d'assegurança la seva vetlladora 

no pot entrar a l'aigua i no hi ha 

monitors de suport. 

Els pares remouen cel i terra, 

després que l'Ajuntament ho hagi 

comunicat a l'escola a fi nal de la 

setmana passada. "Estem matri-

culats des del juny i el Consorci té 

el número exacte d'infants amb 

necessitats de suport", explica el 

Marcos. El Síndic de Barcelona 

és l'únic que dóna garanties de 

mantenir la pressió fi ns que se 

solucioni el problema. Però ar-

riba dimarts, les dues hores de 

piscina a l'Euròpolis, i l'Abril no 

hi pot anar. 

El problema també trascen-

deix a les altres famílies, una 

companya de classe li diu a sa 

mare i la reivindicació es desbor-

da als grups de whatsapp de la 

classe, 1r de Primària, el grup de 

La Llibertat. Els infants són els 

primers a verbalitzar la solidari-

tat amb l'Abril: volen fer una ma-

nifestació. L'Abril, mentrestant, 

per sort, viu el conflicte sense 

afectació: no ha arribat encara 

el dia d'anar a la piscina. Si els 

El repor

Una classe de Teixidores es planta davant els impediments 
municipals a una companya amb autisme de fer piscina

"Si l'Abril no es banya, jo tampoc"

Els companys de classe de l'Abril, mobilitzats aquest dimarts. Foto: @santorelli92

seus companys l'haguessin deixat 

sola a classe, segons el seu pare, 

sí que hagués interpretat i entès 

després que se n'havien anat a 

piscina sense ella. Però aquí co-

mença la campanya: si l'Abril no 

es banya, jo tampoc.

Les dues hores d'aquest di-

marts han servit per fer polse-

res, penjolls i cartells amb el 

lema, l'Abril ja és un exemple 

a seguir i la seva classe un re-

ferent de solidaritat. Gràcies a 

l'administració. Gràcies.•

Arxiu

dues primeres reformes d'espais 

del districte on s'hi ha d'atenuar 

la sensació d'inseguretat vincula-

da sobretot a eventuals agressions 

masclistes. 

En clau d'urbanisme de gènere 

i a partir dels projectes que es van 

llistar abans de l'estiu en la diagnosi 

de punts foscos amb necessitat d'il-

luminació, els dos primers espais 

triats són el camí forestal on fi na-

litza l'avinguda del Coll del Portell, 

en el racó on hi ha el projecte de 
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Castellers de la Vila de 
Gràcia, eufòria i emoció
Dissabte 1 d'octubre va ser un dia històric. Els Castellers de la Vila de Gràcia van guanyar el Concurs 
de Castells de la jornada amb el 3d8, amb el 2d8f que van estrenar, i amb el 4d8. Les imatges de la gesta 
porten dies corrent per xarxes; emocionants, èpiques, vibrants. Com no podia ser d'una altra manera, 
no ens hem pogut estar-hi de fer aquí un recull amb alguns dels moments memorables que es van viure 
a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Felicitats. #SomBlauGràcia. Fotografi es: Pau Heitmann.

Documents



L’Independent de Gràcia

7 d'octubre de 2022

8

Esports

Breus

La Festa de l'Esport 
reconeix l'Europa 
i el SaFa Claror 
femenins i el CEG

El Club Excursionista de 

Gràcia pels 100 anys; el 

primer equip de l'Europa 

i el sènior A del SaFa 

Claror femenins; els 

jugadors Jaume Franch, 

del tennis taula del Centre, 

i Ying Zhang, del CE Tres 

Peons; i els tècnics Víctor 

Alcaraz, de l'Handbol 

Claret, i Marga Frade, de 

Bàsquet Lluïsos-acidH. 

Són les entitats, conjunts, 

esportistes i tècnics 

reconeguts aquest dijous 

a la Festa de l'Esport, que 

s'ha celebrat a l'Espai Jove 

La Fontana. A l'acte també 

han estat premiats divuit 

esportistes de vuit clubs 

convocats amb seleccions 

de diversos nivells (foto).

À.G.P.

El Gràcia FS 
rep el Castellar 
després de caure 
a Vilassar de Mar

El Gràcia FS rebrà 

dissabte 8 el Castellar a 

l'Esportiu Claret (17h) 

després de començar la 

Tercera Estatal masculina 

amb una derrota davant 

el Sant Joan de Vilassar 

de Mar (7-5). Escartín, 

Capdevila, Lorenzo, 

Guillem i Rubio van 

marcar per als taronges. 

El rival dels graciencs va 

empatar a casa contra 

l'Olímpic Floresta (6-6).

Daruma Lluïsos enceta 
nova curs amb la fi ta 
d'assentar-se a Primera 
estatal masculina
El club de tennis taula aposta pel trio Bernat Folch, Florian 
Martin i Ferran Cano amb la marxa del tècnic David Soler

Àlex Gutiérrez Pascual

L
'equip A de Daruma Lluïsos es 

prepara per a una nova tem-

porada a la Primera Divisió 

es tatal de tennis taula mante-

nint els jugadors que van acon-

seguir la permanència en aques-

ta categoria al play-off del curs 

passat però amb canvis a la part 

tècnica. El conjunt de l'Escola de 

Tennis Taula Lluïsos ha confi rmat 

l'aposta pel trio format pels palis-

tes Bernat Folch, Florian Martin i 

Ferran Cano. Després de la mar-

xa de l'entrenador David Soler, 

Daruma Lluïsos ha conformat 

un equip tècnic amb els mateixos 

Folch i Cano, a més de Pau Folch i 

Fabio Pérez, jugadors del B.

L'objectiu dels de la plaça del 

Nord és assentar-se en aquesta 

divisió, tenint en compte que la 

competició enguany és de dotze 

equips. "Serà una lliga més llarga 

i més completa", apunta Ferran 

Cano, per qui la fita ha de ser 

mantenir-se a la zona mitjana de 

la taula. "És l'objectiu més realista 

i si quedem més amunt, perfecte", 

afegeix. L'equip gracienc compe-

teix al grup 2 de la Primera esta-

tal, amb l'alicient que té rivals ma-

drilenys (Parla, Aluche, Boadilla i 

Fuenlabrada Team) i de Saragossa 

(School Zaragoza i CN Helios), a 

banda dels conjunts catalans: CN 

Sabadell, Vic TT, UE Sant Cugat, 

CTT Vilafranca i Reus Ganxets. 

Precisament el conjunt reusenc 

serà el primer rival dels graciencs 

el proper 15 d'octubre a la capital 

del Baix Camp (17h), en una lliga 

que ja està en marxa. A la primera 

jornada, de descans per a Daruma 

Lluïsos, el Reus Ganxets va caure 

a casa contra el CN Sabadell (1-5). 

A la Segona Divisió estatal 

masculina, l'equip B de Daruma 

Lluïsos, que va mantenir la cate-

goria al fi nal de la lliga regular la 

temporada passada, compta amb 

els palistes Pau Folch, Fabio Pérez 

i Eduard Felip. El conjunt graci-

enc es prepara per a la segona jor-

nada contra el Vilablareix a casa 

(16/10, 11h), després de començar 

la lliga amb una derrota contra el 

CTT Olot (5-1), un dels rivals més 

potents del grup 6.

En marxa les competicions per a el 
Cercle, Club Ariel i el Centre. 25 ju-

gadors i quatre equips, un de sèni-

or al grup 1 de Primera Territorial 

de Barcelona i tres de veterans, 

competeixen amb la secció de 

tennis taula del Cercle, que ha co-

mençat la temporada amb l'objec-

tiu de tornar el sènior a Preferent 

Territorial, des d’on va descendir 

la campanya passada. Disputen 

aquesta categoria l'equip A del 

Centre i un equip de l'ETT Lluïsos. 

El Club Ariel compta amb vuit ju-

gadors i dos equips a Tercera 

Territorial A i B, així com una es-

cola de tennis taula amb vint in-

fants entre 9 i 14 anys.•

El Vila de Gràcia, amb participació de Club Ariel, Lluïsos, Centre i Cercle. Foto: À.G.P.

L'entitat reactiva la Lluïsos 
League. Després de l'èxit de 
convocatòria del Torneig Vila 
de Gràcia de tennis taula aquest 
setembre, el club de la plaça del 
Nord té la intenció de tornar a 
activar la competició batejada com 
a Lluïsos League. Un campionat 
intern per a tennistes del club 
però obert altres participants, 
federats i no federats, que s'havia 
celebrat abans de la pandèmia.

L'Europa, a 
retenir els 
liderats de 2a i 
3a Federació
Diumenge el femení visita la ciutat 
esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a 
l'Espanyol B (11h) i el masculí juga al camp 
del Tona (11.45h), debutant a la categoria

la Copa de la Reina contra l'Ovie-

do, dimecres 19 d'octubre al Nou 

Sardenya (20h). 

De la seva banda, el primer 

equip masculí escapulat ha refer-

mat el liderat al grup 5 de Tercera 

À. Gutiérrez Pascual

D
esprés de plantar-se al 

capdavant de la classifi -

cació del grup Nord de 

Segona Federació amb 9 

punts en tres partits, el 

primer equip femení de l'Europa 

visita diumenge 9 la ciutat espor-

tiva Dani Jarque de Sant Adrià de 

Besòs (11h) per jugar contra l'Es-

panyol B. El conjunt que entre-

na Jordi Bacardit coneix el rival 

blanc-i-blau, amb qui ja s'ha en-

frontat aquesta pretemporada. El 

triomf que ha donat el liderat a les 

escapulades va arribar per goleja-

da davant el Saragossa Femení (6-

2), després de capgirar un 0-2 en-

caixat a la primera mitja hora de 

partit. L'Europa ja sap que dis-

putarà la segona eliminatòria de 

Federació encadenant quatre vic-

tòries a l'inici de la lliga i diumen-

ge 9 jugarà al camp del Tona, quart 

a la classifi cació i debutant a la ca-

tegoria. Els d'Ignasi Senabre van 

imposar-se a la Grama (3-0).•

L'Europa ha acabat golejant el Saragossa Femení al Nou Sardenya. Foto: À.G.P.
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FUTBOL
Segona Federació femenina 

Grup Nord

Jornada 3
Europa 6 - 2 Saragossa Femení

Classifi cació
1. CE Europa .......... 9 punts.

7. Espanyol B ......... 4 punts.

Jornada 4
Espanyol B - Europa (9/10, 11h) 

Tercera Federació masculina 

Grup 5

Jornada 4
CE Europa 3 - 0 FE Grama

Classifi cació
1. CE Europa ......... 12 punts.

4. UE Tona.............. 6 punts.

Jornada 5
Tona - Europa (9/10, 11.45h)

 

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 

Grup 1

Jornada 2
AESE 50- 56 UE Claret 

Classifi cació
1. El Masnou ............ 2 G 0 P.

3. CB Ciutat Vella .... 2 G 0 P.

4. UE Claret .............. 2 G 0 P.

Jornada 3
Claret - Ciutat Vella (9/10, 17.45h)

Grup 2

Jornada 2
NB Olesa 74 - 68 Bàsquet Lluïsos

B Molins 59 - 78 Vedruna Gràcia

Classifi cació
1. CB Alpicat ............. 2 G 0 P.

2. Vedruna Gràcia ... 2 G 0 P.

4. CN Sabadell ......... 2 G 0 P.

10. CB Castellar ....... 2 G 0 P.

14. Bàsquet Lluïsos . 0 G 2 P.

Jornada 3
Vedruna - Sabadell (8/10, 18.15h)

Lluïsos - Castellar (9/10, 18h)

Copa Catalunya femenina 

Grup 1

Jornada 2
SaFa Claror 56 - 65 CB Igualada

Classifi cació
1. CEEB Tordera ...... 2 G 0 P.

10. Samà Vilanova .... 1 G 1 P.

13. SaFa Claror ........ 0 G 2 P.

Jornada 3
Samà Vilanova - SaFa Claror (8/10, 

19.45h)

WATERPOLO
Copa Catalunya masculina

5è i 6è lloc

Catalunya 9 - 12 Sant Andreu

7è i 8è lloc

CN Catalunya - CN Terrassa (8/10, 

12.30h)

Copa Catalunya femenina

7è i 8è lloc

CN Catalunya - CN Atlètic 

Barceloneta (6/10, 20.45h) 

Divisió d'Honor masculina

Jornada 1
CN Atlètic Barceloneta - CN 

Catalunya (15/10, 12.45h)

Divisió d'Honor femenina

Jornada 2
CN Catalunya - CE Mediterrani 

(22/10, 12.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)

Jornada 1
Sant Joan Vilassar 7 - 5 Gràcia FS 

Classifi cació
1. U Sta. Coloma .... 3 punts.

7. FS Castellar ...........1 punt.

13. Gràcia FS .......... 0 punts.

Jornada 2
Gràcia FS - FS Castellar (8/10, 17h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 

Grup 1B 

Jornada 2 

Salle Bonanova 1 - 7 CH Claret

Classifi cació
1. CH Claret ............ 6 punts.

3. CEH Sabadell ..... 3 punts.

Jornada 3 

Claret - Sabadell (9/10, 17.30h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masculina 

Grup A 

Jornada 2
Handbol Claret 22 - 21 Cornellà B

Classifi cació
1. H Sanpedor ........ 4 punts.

2. H Claret ...............2 punts.

9. CH Ripollet ........ 0 punts.

Jornada 3
Ripollet - H Claret (8/10, 12.30h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina

Grup 2

Jornada 2
Reus Ganxets - Daruma Lluïsos 

(15/10, 17h)

Resultats

À.G.P.

L
a Copa Catalunya de bàsquet arriba a la tercera 

jornada amb situacions oposades per als equips 

graciencs. A la masculina, Vedruna s'ha situat a 

la segona posició del grup 2 i dissabte 8 rebrà el CN 

Sabadell al poliesportiu Sagarra (18.15h), després de 

guanyar el Molins (59-78). També ha encadenat dos 

triomfs el Claret, que diumenge 9 s'enfrontarà al 

Ciutat Vella a casa (17.45h). Lluïsos buscarà la prime-

ra victòria diumenge 9 contra el Castellar al Comellas 

(18h). El mateix objectiu del SaFa Claror femení (foto), 

que dissabte 8 visitarà el Samà Vilanova (19.45h), des-

prés de caure contra l'Igualada (56-65).•

Vedruna vol seguir 
sumant contra el CN 
Sabadell i Claret rep 
el Ciutat Vella a casa
Lluïsos i SaFa, pel primer triomf 
a la Copa Catalunya de bàsquet

À.G.P.
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Cartes al director

Una escola al solar de 
l'Hospital Evangèlic?
Com a veí afectat per la construcció d’un 
institut – escola al solar que ara ocu-
pa L’Hospital Evangèlic, segueixo a 
L’Independent les notícies de tot allò que 
diuen tant els veïns com la Comunitat de 
Teixidores: que el solar és inadequat. I ho 
és perquè és petit, 2.000 m2 on es volen 
construir 6.000 m2 , en contra del Reial 
Decret 1637/2003 (després anul·lat per 
Tribunal Suprem per un defecte de forma) 
l’elaboració del qual es va consultar a les 
Comunitats Autònomes i al Consell General 
de Formació Professional i el Consell 
Escolar de l’Estat va emetre un informe po-
sitiu. El que estigués suspès per un defec-
te de forma no és obstacle per afi rmar que 
el projecte de l’Institut NO compleix les 
condicions mínimes que gent entesa en el 
tema i que es dediquen a l’ensenyament va 
considerar. També ho és d’inadequat per la 
falta de sol als patits que no es pot arreglar 
si no s’enderroca l’edifi ci de Travessera de 
Dalt 118-120, també per un elevat índex de 
contaminació a la zona i altres qüestions 
que el veïns vam adduir en 14 Instàncies 
a l’Ajuntament durant el mes de febrer 
de 2020. També vam presentar instànci-
es a Ensenyament explicant els motius 
pels que consideràvem inadequat el solar. 
L’Il·lustríssim conseller Josep Bargalló i 
Valls no es va dignar contestar.
A tots els punts negatius se li ha d’afe-
gir l’afectació dels nens anant a un col·legi 
fosc, petit, contaminat. Quina afectació 
tindrà en els nens i joves estudiar en un 
centre així més propi d’una presó que d’un 
lloc d’educació i d’esbarjo? El efectes poden 
sentir-se durant l’escolarització i durant la 
resta de la vida. Per què aquest interès en 
fer una obra en contra de la gent que l’ha 
d’utilitzar i dels veïns que l’han de patir? 
És que hi ha un interès a justifi car els 9 mi-
lions que sembla que es van pagar pel so-
lar, amén del que va costar el Pla Especial 
Urbanístic i altres despeses que compor-
ta fi ns ara el projecte del maleït insti-
tut? Desitjo que tant l’Ajuntament com 
Ensenyament reconsiderin la seves actua-
cions i decideixen construir l’escola i l’insti-
tut en altres llocs més adequats.
Josep M. Torras Pla

Opinió

Habitualment les grans cadenes comercials que s'establei-
xen al carrer Gran de Gràcia són impermeables al sentir 
local i és gairebé dramàtic aconseguir que s'impliquin no 
només en els eixos comercials per fer accions de grup sinó 

també en les necessitats dels veïns i entitats. Ha sorprès, en aquest 
sentit, la cessió d'un espai intern de la botiga Decathlon al Centre 
Moral per a la pràctica del tennis taula. Ara que els treballadors de la 
botiga també s'han mogut a inaugurar un tik-tok propi, els animem 
també a enfocar aquesta nova oferta win-win amb una de les entitats 
històriques de Gràcia. Bona aliança!

El
depen-

dent

Editorial

Castellers, un fenomen 
que es fa gran

H
i ha poques connexions entre la Gràcia dels 500 de sempre i la 

dels 120.000 habitants: el gracienc de militància cada cop és més 

excepcional però el gracienc d'esperit s'hi suma amb comptago-

tes i al llarg del temps gràcies a aquestes línies invisibles que es tracen 

amb una passejada per Festa Major, una pel·lícula als Verdi, una sessió 

infantil a Lluïsos i -volem pensar- una lectura curiosa a L'Independent. 

Que cadascú hi afegeixi les seves experiències. També des de fa 25 

anys hi ha una altra permeabilitat entre aquests dos móns que sembla 

que no es toquin: els Castellers de la Vila de Gràcia. 

Encara hi ha qui se sorprèn quan dissabte passat a tots els mitjans 

de comunicació sobresortia la notícia que els blaus havien guanyat el 

concurs de castells en la seva categoria i que en la clasifi cació fi nal, 

al costat d'autèntiques colles monstre que s'emparen en una tradició 

molt més llarga i en el recolzament incomparable de la maquinaria 

administrativa de les seves ciutats, havien quedat vuitens. Nosaltres 

no ens vam sorprendre de res.

Els Castellers de la Vila de Gràcia es poden convertir ara en un feno-

men que es farà més gran, merescudament, per l'impacte de les xar-

xes i la plasticitat de la bona feina feta i ensenyada, però ningú com 

ells saben el que han treballat per arribar on són, tant en braços com 

en sensibilitat social, ni tan sols aquest setmanari quan els demana 

una crònica desde dins per evitar cometre cap equivocació.

Ser casteller és una bona manera d'entrar a Gràcia sigui quin sigui 

l'origen, la condició o la religió. Ser casteller és una xarxa de solida-

ritat que es grava a foc a cada assoliment però també a cada pati-

ment. Ningú donava un duro perquè remuntessin tan ràpid després 

de la pandèmia, i aquí els tenim, ben amunt, ben amunt. Que ani-

mals. Enhorabona.
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de Gràcia

Amb la 

col·laboració:

Any Francesca 
Bonnemaison

S'implicà a fons en 
l'educció de les dones 
catalanes, l'accés al món 
laboral i universitari

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

A
questa tardor es commemoraran 

ofi cialment els 150 anys del naixe-

ment de Francesca Bonnemaison 

i Farriols (Barcelona, 1872- 1949), una 

de les dones més populars dels primers 

trenta anys del segle XX vinculada als 

moviments pedagògics i culturals a l'en-

torn de les dones i els seus aprenentatges. 

Fou la fundadora de l'Institut de Cultura 

i de la Biblioteca Popular de la Dona l'any 

1909 i, com a tal, una gran promotora de 

l'educació femenina. S'implicà a fons en 

l'educació de les dones catalanes, fet que 

va possibilitar l'accés al món del treball 

o als ensenyaments superiors. Fou una 

activista incansable que participà en la 

recuperació de la llengua, la cultura i la 

tradició catalanes i que s'implicà en la 

política als anys republicans. Va aconse-

guir mobilitzar i sensibilitzar a l'entorn 

del seu projecte feminista bona part de 

la intel·lectualitat del seu temps. Aquest 

any es faran diferents activitats, com ara 

una exposició itinerant que posa en valor 

la seva fi gura (s’integrarà en el catàleg de 

l’ICD.) i que s’inaugurarà a mitjans octu-

bre coincidint amb l’acte central com-

memoratiu, conferència a càrrec de la 

comissària de l’any, Dolors Marin; o una 

reedició i actualització de la biografi a 

Francesca Bonnemaison: educadora deciu-

tadanes.•

1 Programa quinzenal. La setmana que no n’hi ha es repeteix l’anterior.

2 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.

3 El programa Gràcia Galería  d’art és quinzenal. Es combina amb la Tertúlia 

Política.

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 Programació 
Ràdio Gràcia 2022Ràdio Gràcia 2022

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de Música 

i espectacle
Música i Geografia

Lalo López

Tobacco Road

Tradicionàrius 

– Punt i seguit

17 a 18 h Espai Solidari (1)
Tradicionàrius 

– Punt i seguit

Lalo López

Tobacco Road
Teatrí de Butxaca Las tardes a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1) Gràcia Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The Beatles

Tertúlia Política 

(2) – Gràcia, 

galeria d’art (3)

Música i Geografia Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Pixant fora de test
Temps de Música 

i espectacle 
Sortides amb Gràcia
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Opinió
el 

bloc

Els records de Fowkes 
amb Davis i Allen

Àlex Gutiérrez Pascual

E
l pianista, vocalista i contrabaixis-

ta Conal Fowkes, membre de la New 

Orleans Jazz de Woody Allen, ens 

ha brindat una conversa des de Nova 

York amb el periodista Èric Lluent com 

a mestre cerimònies per recordar com 

l'Hotel Casa Fuster va obrir les portes a 

la programació de jazz fa quinze anys. 

Fowkes i l'emblemàtic Eddy Davis, amb 

aparicions d'Allen, van ser els encarre-

gats d'encetar aquesta etapa musical a 

l'històric Cafè Vienès de la planta baixa 

de l'edifi ci dels Jardinets de Gràcia. 

L'establiment, reobert aquest juliol 

després de l'inici de la pandèmia, ha vol-

gut celebrar l'aniversari amb la torna-

da de Fowkes a la Vila. El músic nascut 

a Zàmbia, criat a Mèxic i format mu-

sicalment a Londres, ha esbossat uns 

quants records d'aquelles deu setma-

nes a Gràcia i de tocar en aquell espai. 

"Acústicament és una sala magnífi ca", 

assegura Fowkes, que recorda el contac-

te amb personatges assidus a la plaça de 

la Vila, com el dibuixant Eusebi, amb el 

cavallet i les làmines sempre a punt, de 

qui conserva algunes obres. També li ve-

nen a la memòria actuacions de cultura 

popular. "Ens van convidar a veure l’ac-

tuació dels Castellers, des del balcó del 

Districte", comenta amb un somriure. 

"Només tinc bons records", afegeix so-

bre aquells dies d'actuacions.

Fowkes ha sabut transmetre en 

aquesta conversa per videoconferència 

la passió no només per la música jazz, 

sinó també per tots els estils en què tre-

balla. També impressionen les paraules 

sobre el mestre cubà Chucho Valdés, de 

qui ha estat deixeble. "Ha estat la perso-

na més humil que mai he conegut", as-

segura aquest guanyador d'un Grammy 

el 2012. Desitgem que aquesta passió es 

mantingui i que Fowkes torni aviat.•

El músic resident a 
Nova York recorda 
el dibuixant Eusebi 
a la plaça de la Vila

cual

Opinió convidada

Mònica Jal Mora, pedagoga i coach

Som la pera! 

C
ol·laboro al programa “El punt de l'interrogant” 

de ràdio Arenys i un dels tertulians va dir una 

frase que havia escotat i que a mi, em va fer pen-

sar: "Busquem la nostra mitja taronja i en realitat 

som la pera". No sé qui és la persona inspiradora 

d’aquesta frase. Ho he buscat sense èxit.

Comparteixo els dos aspectes que em fa pensar. Per co-

mençar, quan parlem de les mitges taronges hi ha una 

idealització de l'amor romàntic, de la vida en comú on tot 

encaixa sense confl ictes irresolubles; projectem una rela-

ció idealitzada que genera un desig inassolible i per tant la 

frustració de no trobar-la, és una font de patiment.

L’origen del mite de la mitja taronja ve de l’obra de 

Plató, El Banquet. El fi lòsof explica que la raça humana 

era quasi perfecta, tant que es van decidir a pujar al cel i 

combatre amb els déus. En aquesta confrontació Júpiter 

va trobar la solució de disminuir la força dels éssers hu-

mans separant-los en dos. Feta aquesta divisió, cada mei-

tat es delia per trobar la seva altra meitat i quan es retro-

baven es mantenien abraçades les dues parts sense voler 

fer res una sense l’altra. Així que després d’una recer-

ca desesperada de cada meitat, unides i enamorades les 

dues parts, morien de gana. 

L’obsessió per trobar la nostra meitat perfecta és una 

font de patiment i de desil·lusió ja que no és realista. La 

parella que viu feliç és perquè ha sabut acceptar els con-

fl ictes, trobar la manera de gestionar-los, tenen objectius 

en comú i han après a trobar la manera de viure feliç-

ment junts, malgrat les diferències i les circumstàncies 

que els arribin. Adaptar-se a l’altra persona sempre re-

quereix un esforç.

Les xarxes socials fomenten la tendència actual de 

pensar que l’important és trobar aquesta mitja part nos-

tra que ens completi. L’error és creure, doncs, que som 

persones incompletes, que la nostra felicitat depèn de 

trobar una persona que ens doni el que nosaltres no ens 

volem donar. (l’estimació a nosaltres).

És indispensable conrear la intel·ligència emocional, la 

paciència, fer créixer la confi ança, admirar l’altre, empa-

titzar i sentir-ne compassió i alimentar les ganes de viure 

junts. 

Tornant a la frase inicial, el segon aspecte que em pre-

gunto és: quantes vegades anem per la vida fent un paper 

(ser taronges a mitges) i oblidem el que realment som? 

(la pera!). Busquem ser el que no som i ens oblidem del 

que valem. I és que ser el que som, és viure acceptant les 

limitacions, sense negar-les; és confi ar que qualsevol si-

tuació difícil de gestionar ens aporta el millor, malgrat 

no ens agradi. Ser la pera és creure que brillem per no-

saltres i és atrevir-se a ser diferents perquè ens sentim a 

gust tal i com som. 

La parella no ens soluciona el sentit de l'existència. És 

la possibilitat de créixer com a persones i justament ens 

posa en situacions que ens fan sortir del nostre confort. 

L’altra persona és la gran possibilitat de ser éssers com-

plets, imperfectes, però sobretot, complets.•

Pexels / Jasmine Carter

La parella no ens soluciona el sentit 
de l'existència. És la possibilitat 
de créixer com a persones i 
justament ens posa en situacions 
que ens fan sortir del nostre 
confort. L'altra persona és la gran 
possibilitat de ser éssers complets
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Més informació i 
venda d’entrades:

GRÀCIA-BARCELONA 
6/29 d’octubre 2022

...

INTERNATIONAL 
EXPERIMENTAL 

MUSIC MEETING

VEUS LLIURES + TERANYINES
dissabte 8 d’octubre, 20h

Centre Cívic la Sedeta,
C/ Sicília 321

RADIO INTERNAZIONALE
Intercanvi amb el Festival Intermediale 
(Legnica, Polònia)
dijous 13 d’octubre, 20h
Seu de GTS, C/Igualada, 10
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Opinió

V
olia fer una refl exió sobre el món mu-

sical i les diferents generacions, i el fet 

de que les paraules, idees, sentiments , 

etc. que expressen les cançons, fa que es 

construeixin les creences que van pas-

sant, precisament, de generació en generació . He 

assistit com a fotògrafa a diferents concerts d’en-

guany de La Mercè 2022, i no he pogut evitar pre-

guntar-me cap a on va el món musical?

Sovint canvien el paisatge però, a vegades, si pa-

rem atenció, podem observar personatges i dinà-

miques relacionals, similars. D’aquí que encara no 

ens hem ensordit de la creença de, que és l’amor 

i com es viu, verbalitzat encara avui en dia en les 

lletres, una mena de descripció com si parlessin de 

toxicitat, dependència i aferraments insans, sostin-

guts anys, rere anys. Així que quan em refereixo a 

personatges, em refereixo per exemple, a un/a jove 

dels anys 50, un/a altre dels anys 80, i un altre/a 

d’avui en dia. El context ha canviat, però les lletres 

reclamen amb fervor, un amor que ens salvi i que 

ens enganxa fortament, un “no puc viure sense 

tu”. Evitament no tothom viu l’amor de la mateixa 

manera i, evidentment, hi ha molts tipus d’amor. 

Parlo sobre “ concepte de l’amor”, dins d’un món 

musical de més caire comercial.

Així que he pogut veure “les dos cares de La 

Mercè” musicalment parlant, una per exemple 

als concerts que l’Avinguda Maria Cristina (varies 

ràdios) que segueixen sonant cançons que perpe-

tuen els lligams i l’amor desesperat i, per l’altra 

banda, per exemple, cantautors que parlen d’un 

altre concepte d’amor, com ara Guillem Roma 

amb el seu darrer disc Kiribati. Roma es preocupa 

del canvi climàtic, Kiribati és la primera illa en-

fonsada, vaja literalment ens estem enfonsant...”i 

serem peixos...” com ens explica, i ens convida a 

la urgència de generar espais “oasis” on precisa-

ment cal cultivar l’amor, en aspectes més amplis 

i profunds, que els relacionals de parella que can-

ten els grups més comercials. 

Què els hi estem explicant i transmetent al 

nostre jovent? Que s’enganxin a relacions de po-

der, que pateixin i omplin les seves vides amb 

aquests tipus d’amor? O que aprenguin a estimar-

se i estimar el món on vivim i crear noves mane-

res més sanes de relacionar-se?

Em dedico a l’Educació Social i a la creació 

artística des de fa més de 20 anys i si, em sem-

bla molt poderós el llenguatge, les creences, els 

patrons de comportaments, perquè allò que re-

petim insaciablement a les persones, és el que es 

repeteix sovint, generació a generació. Per tant 

si el cervell és plasticitat neuronal i sóc capaç de 

generar noves realitats, perquè seguir reproduint 

el mateix model estàndard relacional, que parla 

d’un amor porta al patiment? 

Tenim la llibertat a les nostres mans de “consu-

mir” una música que t’acompanya, que t’ajuda a 

créixer i evolucionar com a ésser humà. La matei-

xa llibertat que tenim, quan seguim reproduint 

un model imperant, que es repeteix a cada cançó, 

dia a dia, hora a hora que genera dinàmiques a 

peu de carrer plenes d’ idees de possessió i do-

minància. Tothom participa de la construcció de 

l’inconscient col·lectiu que conforma el món com 

el vivim i com l’acceptem. Com ho fas tu?•

Opinió convidada

Gemma Olivares, fotògrafa

Cap a on va el món musical? 

Tothom participa de la 
construcció de l'inconscient 
col·lectiu que conforma el món

Gemma Olivares
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Agenda

Entitats

Divendres 7 d'octubre
Xerrada: Decreixement i col·lapse. Amb 

Carlos Taibo. Presentació del llibre 

Ecofascismo. Una introducción. Organitza 

Agita't Gràcia. 

Ateneu Rosa de Foc (Robí,5), a les 19h

Dissabte 8 d'octubre 
Teatre: M'esperaràs. Casal Corpus. 

Mostra Itinera de la Federació de Grups 

Amateurs de Teatre de Catalunya.

Unió Casal Gelidenc, Gelida (Alt 

Penedès), a les 19h

Concert de jazz: The Touch of Your 
Dreams. 

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Diumenge 9 d'octubre
Teatre: El Drac Màgic. Cia Pamipipa. 

Edat: 0-3 anys.

Lluïsos Teatre (Pl. del Nord), a les 11h, 

12h i 17h 

Vermut de contes: Contes savis i conte 
in situ. Amb narradors i narradores de 

Para Bé l'Orella i ANIN.

Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32), a 

les 12h

Dimecres 12 d'octubre 
Curset de moviment amb Luciana Llusa. 

Métode FeldenKrais. Organitza Agita't 

Gràcia i Grup Excursionista L'Albada. 

Ateneu Rosa de Foc (Robí,5), a les 10

Dijous 13 d'octubre
Cicle de cinema per a gent gran: Al servi-
cio de las damas. Gregory La Cava.

Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32), a 

les 11h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 22 d'octubre
Exposició Menines, de Teo Olmedillo. 

Menines és una reinterpretació del tre-

ball de Paco Iraola, amic i pintor de l'au-

tor, en la qual va realitzar una interpre-

tació de Las Meninas d’una "profunditat 

superior a les fetes per Picasso, l’equip 

Crònica o en Bacon". Amb aquests gra-

vats, Olmedillo vol retre un homenatge al 

seu amic. En el seu treball, compost per 

diverses menines realitzades en aiguafort 

i tècniques mixtes, juga amb el color i una 

interpretació "diguem-ne conceptual".

CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 d'octubre
Exposició fotogràfi ca Solar Portraits, de 

Rubén Salgado Escudero, on posa de re-

lleu la importància de l'energia solar com 

a solució per a comunitats amb difi cul-

tats per accedir a la xarxa elèctrica i con-

vida a refl exionar sobre l'accés irregular a 

l'electricitat al planeta. Escudero, que va 

començar el projecte en Myanmar el 2014, 

fa retrats a persones i comunitats d'Àsia, 

Àfrica, América i Europa únicament il-

luminades per làmpades solars per reivin-

dicar el poder transformador de la produc-

ció elèctrica a partir d'energia solar.

Casa Seat (Pg de Gràcia, 109)

Exposició 1991-2022, 30 anys al servei del 
barri. Un recull d’imatges que expliquen 

tot el que sha fet al llarg d'aquests trenta 

anys d’història del centre cívic El Coll - La 

Bruguera. Comissariat a càrrec de Xavier 

Franch, qui ha estat el director de l'equipa-

ment fi ns aquest mes de setembre. 

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 d'octubre
Cu-cut! Sàtira Política en temps trasbal-

sats 1902-1912. L’exposició vol acostar al 

públic del segle XXI una revista emblemà-

tica i l’equip d’artistes i periodistes que hi 

havia al darrere, una publiació que va revo-

lucionar el panorama de la premsa satíri-

ca catalana de la primera dècada del segle 

XX. La mostra fa un recorregut per les se-

ves caricatures carregades de mordacitat 

i pels fets històrics que va retratar amb la 

seva mirada satírica.

La Violeta (Maspons, 6)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-

tòria de la Casa Vicens, en el seu context 

social, cultural i artístic com obra gaudi-

niana i la seva anticipació al modernisme. 

Consulteu horaris i preus a la web.

Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 7 d'octubre
Primeres passes: Shhh! Amb Martha 

Escudero. De 6 mesos a 3 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 11h

Teatre: Dins el cau del Tabalet. De 3 a 7 

anys.

L'autèntica (Martí, 18), a les 17h i 18, ds a 

les 11, 12, 17 i 18h, i dg 11h i 12h

Teatre: Olympus Kids, Prometeu. 

Agrupació Sr. Serrano. L'espectacle va 

destinat exclusivament als infants, sense 

presència d’adults a la sala per promou-

re i generar una interacció més autòno-

ma. Així que les reserves només s'hau-

ran de fer pels infants. A partir de 8 anys. 

Inscripció prèvia.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Ball de benvinguda per a la gent gran.

CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 

17.30h

Divendres Zone. Torneig de futbolí. Per a 

joves d'entre 12 i 20 anys.

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 

190), a les 18.30h

Xerrada motivacional: Buenrollistas. Sé 
tu mejor versión. Amb Víctor Parrado. 

Còmic i showman.

Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20h

Concert: Amore.

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dissabte 8 d'octubre
Concert: Los Bongo Beat. 

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Presentació del llibre de faules 

Musarañas. A càrrec de Javier Pérez 
Andújar i Gabriel Bravo Trujillo. 

Jardí del Silenci (Encarnació, 62), a les 

13h

Música i poesia: Maite Soler i Jaume 
Madaula reciten versos del llibre Enfi lall 

d'excuses de la pròpia Soler, acompanyats 

de les cançons del grup Trist Trash Trio. 

Durant l'acte es podran admirar les obres 

de Sònia Miravent que il·lustren el poe-

mari.

LaPerla 22 (Perla, 22), a les 20h

Monòleg: Escocía. Amb Txabi Franquesa.

Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20h

Concert: Bum Motion Club + Salto.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Nit de còmiques.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 

59), a les 21.15h

Nit de PDs: The Coll is on Summer.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 22h

Diumenge 9 d'octubre
Teatre: Animalets i Animalons. Un espec-

tacle per a nadons amb petites històri-

es amb imatges, ritmes, sons i cançons. 

De 9 mesos a 3 anys. A càrrec de Martha 

Escudero.

La Quántica (Sant Lluis, xx), a les 11.30h 

Titelles: Els tres porquets. A càrrec de 

Titelles Vergés.

La Violeta (Maspons, 6), a les 12h 

Teatre: Fàtima. Text i direcció: Jordi Prat 

i Coll.

Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h

Concert: Barcelona bluegrass jam.

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 

59), a les 19h

Teatre: No entenc els homes. +14 anys.

L'autèntica (Martí, 18), a les 19h

Dimarts 11 d'octubre
Llibres a escena: English Story Time, Lost 

and Found. A càrrec de Pere Cortiella. De 

4 a 7 anys.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 

les 17.30h 

Lletra petita. Presentació de la biblioma-

leta La meva ciutat sostenible. A càrrec 

de Teresa Puig de la Casa dels contes. 

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 

l'Olla, 104), a les 17.30h

Concert: Undercover acústic (taquilla in-

versa).

La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 

59), a les 21h

Concert: Dimarts de jam manouche.
Soda Acústic (Guilleries, 69, a les 22h

Dijous 13 d'octubre
Presentació del llibre: Los caminos 
del Comunismo Libertario en España. 
Volum I (1868-1910). Amb la seva auto-

ra Myrtille Gonzalbo. Al llibre destaquen 

les referències a Gràcia on es van formar 

els primers nuclis de l'anarco-comunis-

me a Catalunya. Organitza Agita't Gràcia 

i Taifa.

Llibreria Taifa (Verdi, 12), a les 19h

Concert: Moon Vision.

Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 14 d'octubre
Concert: Jam a la plaça. Amb els grups 

convidats de bucs i qui s'hi vulgui afegir.

Plaça de l'Espai Jove la Fontana, a les 

18.30hP

El Sobrino del Diablo, repàs 
musical als mites del terror

El Sobrino del Diablo presenta l'espectacle Carcajadas de terror, una proposta 

músico-teatral ara que s'apropen dates com la Castanyada, Tots Sants o Halloween. 

El cantautor farà el seu particular recorregut musical a divesos mites del terror, 

com ara els vampirs, zombis, o homes llops, però sense deixar de banda "les 

coses que realment fan por, la soledat o les desigualtats". Una iniciativa divertida 

i amb el segell propi d'un músic i artista regular dels escenaris graciencs.

Dijous 13 d'octubre a La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h 

Recomanem

Cedida
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Arrel, fusió i sons 
del món, eixos de la 
Tardor folk del CAT
L'Artesà tanca el programa musical fi ns Nadal amb Anna 
Ferrer, Fetus, AMAK o Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

Silvia Manzanera

S
eguint amb la línia pro-

gramàtica de les darre-

res temporades, amb la 

fusió i els sons del món 

com a eixos principals, 

el CAT Tradicionàrius ha presen-

tat aquesta setmana el cartell per 

als propers mesos, amb Nadal i els 

seus clàssics inclosos. L'entitat 

també reafi rma la seva aposta per 

maximitzar la difusió de la cultu-

ra i la música d'arrel sumant for-

ces amb d’altres entitats, festivals 

i institucions.

En aquesta línia, el CAT aco-

llirà aqueta tardor els concerts 

del Circuit Folc 2022 que orga-

nitza conjuntament amb el Grup 

Enderrock: la presentació del 

disc Parenòstic d’Anna Ferrer 

(05/11) i les cançons nadalen-

ques d’Urbàlia Rurana (16/12). 

Com ja es va anunciar fa uns 

dies, el LEM compta per segon 

any consecutiu amb el CAT per 

portar a terme un dels concerts 

cap de cartell: la presentació del 

disc Segona Florada de l’Orques-

tra Fireluche (14/10). La Tardor 

folk també inclou una actuació 

de FETUS, que presentarà nou 

treball amb Carles Belda i Ricard 

Ros (04/11). En la línia de les col-

laboracions, destaca l’AMUNT, 

Festival de muntanya del Centre 

Excursionista de Gràcia amb l’ac-

tuació de RIU (11-19/11).

Pel que fa als concerts més 

propers, el son jarocho aterra al 

CAT dissabte 15 d'octubre amb 

la complicitat de Casa Amèrica 

Catalunya. La jornada comença-

rà amb una xerrada debat sobre el 

desenvolupament d'aquest gènere 

procedent de Mèxic, i seguirà amb 

el concert de Mono Blanco, un re-

ferent de la música tradicional de 

Veracruz. També a l'octubre, tin-

drà lloc l'actuació d'AMAK, ini-

cials de quatre apassionades de 

la triki i noms de referència a 

Euskadi, que presentaran el seu 

disc debut divendres 28.

Un altre dels cicles indispen-

sables de la programació del CAT 

Tradicionàrius és La Taverna del 

CAT, que celebra 25 edicions. Cada 

dimecres a les 21 h, el bar s'omple 

de música folk en un ambient dis-

tès i de taverna. El proper duet es-

tarà protagonitzat per Lupe Cano 

i Ricardo Cornelius (19/10). 

A més de les aliances amb fes-

tivals i entitats, el CAT acull tam-

bé propostes que troba adients, 

com ara la que fa el músic coru-

nyès Xabier Díaz, que conclou una 

trilogia molt personal en compa-

nyia de les Adufeiras de Salitre 

amb el seu àlbum As Catedrais 

Silenciadas, i que presentarà al 

CAT el 25/11. Aquest treball cul-

mina un procés que va començar 

l'any 2015 i on l'element diferen-

cial són el conjunt de dones voca-

listes i percussionistes. 

Anna Ferrer presentarà al CAT 'Parenòstic' el 5 de novembre. Foto: Cedida

Els clàssics del Nadal d’en-

guany mantenen el concert de 

Quico el Célio, el Noi i el Mut 

de Ferreries (23/12) i incor-

poren el d’Urbàlia Rurana i el 

de la Cobla Catalana dels Sons 

Essencials (29/12), un cicle que 

tanca l'any i prepara el terreny 

per al Festival Folk Internacional 

Tradicionàrius. 

A més, el CAT també estarà 

present a la 25a Fira Mediterrània 

de Manresa a la Final del Concurs 

Sons de la Mediterrània i amb la 

coproducció de l’espectacle Soler 

Sugranyes, de Jaume Aiats.•

Els clàssics de 
Nadal mantenen el 
concert de Quico el 
Cèlio i incorporen 
el d'Urbàlia Rurana

Breus

Veus Lliures i 
Teranyines lideren 
el primer dissabte 
del LEM 2022

L'edició d'enguany 

del festival de música 

experimental arrenca 

amb un ple femení a La 

Sedeta aquest dissabte 

8 d'octubre amb Veus 

Lliures, el primer col·lectiu 

d'improvisadores vocals 

íntegrament femení 

de l'estat, i el projecte 

Teranyines, que en el 

seu segon any ha unit 

ballarines de dansa butoh 

i creadores sonores. A 

més, aquest divendres 

s’inaugura a la seu de 

GTS ‘Summoners’, una 

exposició fotogràfi ca de 

Joan Teixidor sobre els 

festivals de metall extrem 

Kill Town Death Fest i 

Helsinki Death Fest. 

Microteatre 
acull dues peces 
sobre la vida de 
Freddie Mercury

La cartellera de 

Microteatre ofereix fi ns 

al 9 d'octubre dues peces 

que aprofundeixen en la 

vida personal del líder 

de Queen, amb l'actor 

basc Xabi Soret: Freddie 
al desnudo, ambientada 

als anys 70 a Londres, 

i Desayuno con Freddie 
Mercury, que explica com 

es va enfrontar a la SIDA.

À.G.P.



L’Independent de Gràcia

7 d'octubre de 2022

15

Cultura

Guanyadors del concurs de 
pintura al Passeig de Sant Joan

Ramón Casalé Soler 

A
la petita sala d’exposicions del Centre Cívic La 

Sedeta es celebra una mostra dels pintors pre-

miats al 21 Concurs de Pintura al Passeig de Sant 

Joan, dins de la secció Afi cionats. L’exposició dels pre-

miats de la secció General es durà a terme més enda-

vant a l’Ajuntament de Gràcia. Els artistes que expo-

sen ara són Alicia Minaya (1er premi), David Faúndez 

(2n premi) i Soledad Alcaraz (3er premi). Cadascun 

d’ells presenten com a mínim sis obres. 

Es dona la circumstància que la peça que va acon-

seguir el primer premi no està present a l’exposició 

desconeixent el motiu, però a més, la resta de pintures 

acríliques que s’exhibeixen són ben diferents de l’obra 

guanyadora -una peça pròxima a l’abstracció-, ja que 

aquí mostra motius fl orals, paisatges i escenes de la 

vida quotidiana. Un dels problemes que plantegen els 

concursos és que cada artista només pot presentar 

una sola obra -encara que en aquest cas són tres-, i si 

no es coneix la seva trajectòria, pot succeir que el tre-

ball presentat no sigui prou homogeni i què no tingui 

la mateixa qualitat.

Respecte al segon premiat, totes les obres mostren 

una coherència estilística dins d’una abstracció prò-

xima a l’informalisme, on és tant important el color 

com la taca. Les dimensions dels quadres també deno-

ten una manera de treballar congruent, demostrant 

que al darrera hi ha una bona tasca d’introspecció i 

experimentació plàstica. 

Quant al tercer premiat passa també el mateix que 

el primer, ja que per una part observem uns olis que 

fan referència a diferents indrets de Barcelona, i per 

una altra apareix una composició fl oral. Considero 

que la línia temàtica relacionada amb el paisatge urbà 

és la que ha de seguir, ja que és on es mostra més au-

tèntic i que li ofereix més possibilitats creatives.

És lloable l’esforç que fan els responsables de dur a 

terme aquest concurs, ja que gràcies a ell -principal-

ment dins de la secció General-, hem descobert artis-

tes que amb el temps han desenvolupant el seu treball 

de manera continuada i, sobretot, la satisfacció de 

comprovar que les seves obres es poden veure en gale-

ries d’art i centres d’art contemporani. També la sec-

ció Afi cionats serveix per descobrir artistes que podri-

en presentar-se a l’altre secció.•

crítica 
d'art

entrevista

El poder i el perill 
de la imaginació 

L'estudiant gracienca Angelina Belova presenta la novel·la 
'El peligro de la imaginación'. Per a ella escriure no és cap 
novetat; es va estrenar amb un conte il·lustrat als 16 anys

S. Manzanera

H
o ha tornat a fer. Un 

any després de publi-

car el seu primer llibre, 

el conte il·lustrat 'Ser 

diferente', Angelina 

Belova, una estudiant gracien-

ca de 17 anys que ha començat 

enguany estudis superiors de ci-

nema, s'estrena en fi cció amb la 

novel·la 'El peligro de la imagina-

ción'. En aquests moments, està 

més centrada en la universitat i 

en el llenguatge audiovisual però 

quan té una història clara, no la 

pot deixar escapar i es posa a es-

criure sense parar. Això és el que 

li va passar l'any passat durant 

una visita a la Casa Milà. "Ho 

vaig veure de seguida, m'ima-

ginava una família burgesa, an-

tiga, tradicional, i aquí és on va 

començar tot", explica la jove. 

De fet, 'El peligro de la imagi-

nación' arrenca en aquest edifi ci 

emblemàtic de Barcelona, amb 

una protagonista que imagina 

molt, massa, sense parar. Després 

l'acció es trasllada al Prat de 

Llobregat, a Mallorca i a Mèxic, 

a la Casa Azul, on troba a Frida 

Kahlo, no cal dir-ho! En el relat 

els animals parlen o apareixen 

nois que en realitat no existei-

xen, només en el món imagina-

ri de la protagonista. "Al principi 

em vaig encallar, però quan vaig 

decidir portar l'acció a altres ciu-

tats i espais més enllà de l'inicial, 

va ser més fàcil", confessa Belova. 

Ha estat a tots els llocs que sur-

ten a la novel·la excepte a Mèxic. 

Aquest viatge queda pendent. 

En aquesta segona experièn-

cia literària, la jove ha repetit 

alguns dels passos que ja va fer 

amb 'Ser diferente' (ExLibric), el 

conte il·lustrat amb què Angelina 

es va llençar al món editorial i 

que va presentar a la diada de 

Sant Jordi de 2021. Enguany, l'es-

criptora també va voler aprofi -

tar la jornada del 23 d'abril i es 

va muntar una paradeta al car-

rer Verdi per signar i vendre el 

seu darrer títol. "Només vaig fer 

això i no vaig voler seguir pro-

mocionant el llibre perquè el 

darrer trimestre de segons de 

Batxillerat és molt intens i m'ha-

via de preparar per les PAU", 

afegeix. Ara està més lliure però 

més centrada en el cinema, així 

que l'hi estan entrant les ganes 

d'escriure guions. "M'agradaria 

escriure històries per després 

poder dirigir-les", assegura. Amb 

el conte, ella va controlar tot el 

procés de creació, incloses les il-

lustracions, la portada o la recer-

ca d'editorial. Aquesta vegada, el 

dibuix de la portada l'ha feta la 

il·lustradora Virgínia González. 

"Quan ja tinc tot el text enllestit 

i el dono per bo, començo a bus-

car editorial", diu Angelina. 

Amb 'Ser diferente' va fer una 

història de valors que volia fer 

refl exionar a infants i, de pas, als 

adults despistats, sobre la im-

portància d'apreciar la diferèn-

cia. "Ser un mateix et permet ser 

diferent", deia la jove a l'Inde-

pendent ara fa un any i mig. 'El 

peligro de la imaginación' també 

inclou una refl exió, la part on es 

resolt el confl icte de la protago-

nista, al darrer capítol, i que no 

descobrirem aquí. 

I la propera història? "Si tinc 

una idea que m'agrada em posa-

ré a escriure, però no ho forçaré". 

La seva prioritat ara és el cinema. 

I quines pelis mira? "Soc molt fan 

del gènere de terror, però de les 

pelis que fan por de veritat".•

L'escriptora gracienca Angelina 
Belova, en una imatge promocional.

Ramon Casalé

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 

del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

• Aida. Dc, 19.45

• Los renglones torcidos de Dios. 

18.25. Dc, 16.00 i 21.15. Dc, 18.30.

• Viaje al paraíso. 16.10 i 21.30. 

19.05.

• 42 segundos. Dv, dl, dm i dj, 15.50.

• DC Liga de supermascotas. Ds, 

dg i dc, 15.50.

• El colegio de los animales mági-
cos. 18.00.

• En los márgenes. 22. Dc, 19.55 i 

22. Ds i dg, 19.10. Dv, dl, dm i dj, 

16.20 i 19.

• La vida padre. 20.00.

• Alcarràs. 19.00.

• La chica salvaje. 21.30.

• Operación Bebé Oso. 17.00.

• No te preocupes querida. 20.00.

• Tadeo Jones 3. 16.00 i 18.00.

• Avatar. 17.45 i 21.00.

• Los buscamundos. Ds, dg i dc. 

15.50.

• Bullet Train. 21.30.

• Modelo 77. 16, 18.40 i 21.20.

Cinemes Girona. Girona, 177

• El nen dofí. Dg, 16.00.

• La barca del vent. Ds, 16.00.

• Dunia i altres contes del món. 

Ds i dg, 16.00.

• Modelo 77. Ds, dg i dc, 17.30. Dl i 

dm, 18.00. Dj, 17.00.

• La consagración de la primavera. 

Dv, 18. Ds, dg i dj, 20. Dl i dm, 20.15.

• Los renglones torcidos de Dios.
17.00 i 20.00. Dj, 17.00.

• Black is Beltza: Ainoha. Ds i dj, 

22.00. Dc, 16.00.

• Hope Soledad. Dv, 20.00.

• Baila con la vida. 18.00. Dv, dc i 

dj, 16.00. Ds, 22.00. Dg, 20.00. Dl i 

dm, 16.00 i 20.00.

• Objetos. Dv, 16.00 i 22.10. Dl i dm, 

16.00. Dj, 22.00.

• Aida. Dj, 19.45.

• Indifest. Dc, 20.00. Dj, 19.30.

• Madre de los apóstoles. Dv, 

20.00.

Verdi. Verdi, 32. 

• Argentina, 1985. Ds, dg i dc, 

11.30, 15.50, 17.25, 19.00 i 20.05. 

Dv, dl, dm i dj, 11.30, 16.00, 17.55, 

19.00 i 20.35. 22.00.

• Crímenes del futur. 22.35.

• Viaje al paraíso. Ds, dg i dc, 

20.20. Dv, dl i dm, 20.35.

• Todo a la vez en todas partes.
Ds, dg i dc, 22.25.

• Elvis. 16.00.

• Los renglones torcidos de Dios.
16.00, 19.00 i 22.00.

• Buena suerte, Leo Grande. Ds, 

dg i dc, 18.10. Dv, dl i dj, 16.00 i 

18.10. Dm, 16.00.

• Bullet Train. 20.10.

• NOP. 22.30.

• Dios mio, ¿pero qué nos has 
hecho? Dv, dl, dm i dj, 18.40.

• 42 segundos. Dv, dl, dm i dj, 

16.00.

• Moonage Daydream. Dv, ds, dl i 

dc, 11.30.

• Modelo 77. Dv, dl i dm, 11.30.

• No te preocupes querida. Dv, dl, 

dm i dj, 11.30.

• El vasco. Dv i dl, 11.30.

• Girasoles silvestres. Ds i dm, 

11.30.

• Cézanne, retrato de una vida. 
Dm, 11.30 i 18.15.

• Candilejas. Dj, 11.30 i 20.40.

• Don Quijote. Dg i dc, 11.30.

• Dúnia i altres contes del món.
Ds, dg i dc, 11.30 i 16.05.

• Tadeo Jones 3. Ds, dg i dc, 18.30.

• Los buscamundos. Ds, dg i dc, 

11.30 i 16.30.

DESCOMPTE

De dimarts a dijous
No vàlid en festius
i vigília de festius

Retalla
aquest descompte

i presenta’l
a la guixeita

1€
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

H
i ha una ànima que agrupa tot el que hem explicat 

fi ns ara. Algú que coordina els coordinadors, algú 

que ajuda els qui donen ajut, el qui fa la pinya per-

què el castell aguanti. Aquest és el Frederic Callís. 

De professió dissenyador d’interiors i músic d’afi -

ció, tot i viure a l’Eixample, en Frederic sempre havia se-

guit les activitats més rellevants en els àmbits culturals de 

Gràcia. Podríem dir que tot s’inicia a inicis de segle, quan va 

entrar a formar part d’Aasara. Aquesta era una entitat situ-

ada al carrer Massens que treballava en projectes de suport 

als infants de les estacions de tren de Bombai.

Aaasara va ser una gran experiència que va permetre al 

Frederic conèixer aquest model d’organitzacions petites, 

però de gran efi ciència. De voluntariat absolut, de despesa 

zero d’estructura i amb molt baix suport institucional, fet 

que els hi dona molta solidesa en el decurs del temps, ja que 

no tenen cap dependència ni política ni de moments puntu-

als de l’economia.

Aaasara posteriorment es va convertir en Proinfants, 

amb un creixement considerable treballant ja per altres in-

drets del món. Però en Frederic ja havia après a caminar sol. 

Aquesta interessant experiència va ser la clau per fer un pas 

més, i conjuntament amb varies entitats de Gràcia, crear un 

projecte aglutinador, de suport i d’ impuls d’aquest model 

associatiu.

I és així com sorgeix Gràcia Solidària. Inicialment, al 

2008, va ser una iniciativa del Districte, de posar en contac-

te les organitzacions de cooperació de Gràcia, per facilitar 

la col·laboració entre organitzacions i la possible promoció 

conjunta. A partir d’aquí les entitats es van convertir en una 

plataforma voluntària, per accions especifi ques de divulga-

ció, com poden ser les fi res o exposicions.

A poc a poc, van anar descobrint aquesta part del teixit 

associatiu de Gràcia, en aquells moments del tot descone-

gut pels ciutadans. Els graciencs van descobrir projectes 

d’educació, ensenyament, rehabilitació, acolliment, i fi ns i 

tot projectes agrícoles, construïts des d’aquí, allà on més ho 

necessiten. 

Han passat més de deu anys des que va sorgir aquest 

projecte embrionari d’en Frederic i, en l’actualitat ja aglu-

tinen 21 organitzacions, a 27 indrets del món, amb 60 pro-

jectes en curs, amb 1.600 voluntaris arreu i, el que és més 

important, amb 450.000 persones benefi ciàries de l’acció 

de les entitats de Gràcia Solidària. La darrera novetat és 

la creació del que anomenen Espai Robí, al carrer Robí 22. 

Allà hi tenen la seu social, encara en fase inicial, però que 

els permet disposar d’un espai condicionat per fer activi-

tats vàries: formació, presentacions, xerrades o exposici-

ons. I amb el suport de la Federació de Colles de Sant Medir 

i de l’Orfeó Gracienc.

Així, de mica en mica, Gràcia Solidària s’ha convertit en 

aquest referent de la solidaritat al barri. Una obra que va 

engegar un dissenyador d’interiors i músic d’afi ció, que un 

bon dia va decidir esdevenir l’ajudant dels qui ajuden.•

Gràcia Solidària ha anat creixent en aquests darrers deu anys fi ns a convertir-se en el referent de la solidaritat al districte. Foto: Cedida

Referent de solidaritat

La torratxa

Barcelona 
tropical

Ernest Cauhé

@ernestcauhe

H
eu passat l’estiu més fresc de la 

resta de les vostres vides!”, diu la 

frase que ja s’ha convertit en man-

tra. L’asfalt crema a ple mes d’octubre, 

i el RACC, a la seva revista als socis, ha 

escrit al número d’aquest mes que no 

pot ser que les noves zones verdes de la 

ciutat es facin sense consens. Els que es 

van quedar astorats amb l’arribada de 

les palmeres a la Diagonal ara ja les han 

assumit com a exemplars autòctons. 

Les tempestes elèctriques, les tempe-

ratures de rècord, la sequera perenne 

d’aquest estiu ho han certifi cat i, pot-

ser, més clarament que mai. Qui no ho 

vulgui llegir, que abaixi el cap o xiuli o 

parli d’altra cosa que no sigui el clima. 

Ja és aquí: la Barcelona, la Catalunya 

Tropical.

I ens habituarem a aquesta desig-

nació que fi ns ara semblava política, i 

estranya i rebuscada dels anomenats 

“refugis climàtics”. A qui dimonis se li 

havia acudit haver-se de refugiar del sol 

i de la platja? Doncs potser hi caldrà fer 

reserva de places perquè no hi ha qui 

pagui climatització a casa. I ens pre-

guntarem què se n’ha fet de l’ombra, 

dels arbres del barri. I les neveres un 

dia es revoltaran i diran prou. Ja no puc 

produir més fred amb aquestes condici-

ons de treball. I s’esgotaran els glaçons 

i amb ells, els refrescos, que no seran ni 

re ni frescos, i després els còctels i les 

festes i les gelateries italianes on avui 

fan cua tants d’aquí i d’allà. I els motors 

de combustió s’ofegaran per què tin-

dran calor i voldran fer una capbussa-

da. I els panots es desfaran com preses 

de xocolata i tornarem a ser els de can 

fanga i la xocolata ja no serà ni espessa. 

Llavors, tots buscarem la nostra parcel-

la a la muntanya però ella es posarà 

molt seriosa, gairebé de mala llet, i ens 

dirà, amb aquell aire de superioritat 

tan nostre: “aneu, torneu-vos-en, a la 

vostra Barcelona tropical”.•
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