
Artemisabcn, el 
Rebost Solidari i els 
centres sanitaris, 
protagonistes 
dels XXV premis 
Vila de Gràcia
L'edició que reconeix personalitats 
i veïns del 2020, dijous al Centre P7

La Fontana tanca 
l'any amb la Mostra 
d'Art i ajorna 'sine 
die' la intervenció a 
la façana posterior
 

El procés s'atura quan ja 
s'havien fet les sessions 
participatives P14

La superilla de 
Còrsega endureix els 
accessos i es pacifi ca 
l'entrada a Gràcia 
per Milà i Fontanals
 

Les actuals plataformes úniques 
es canviaran per vorera en 4 punts 
per alentir el ritme del trànsit P4

El campanar de plaça de la 
Vila s'arranjarà i reobrirà 
les visites amb condicions
Un estudi municipal de reforma interior conclou en l'estat bo de conservació 
de la torre i la necessitat d'una nova repassada abans de la possible reestrena 

Albert Balanzà

A
viat, el proper 18 de maig de 2022, farà vint anys de 
l'inici de l'última experiència de visites periòdiques 
al campanar civil de la plaça de la Vila, símbol de 
Gràcia, i l'efemèride coincideix amb la publicació 
d'un nou estudi municipal de reforma interior que 

conclou en el bon estat de conservació de la torre i la necessi-
tat d'una nova repassada per eliminar humitats i esquerdes i 
reformular el cromatisme. Però el més interessant, i objectiu 
fi nal de l'estudi vinculat a l'acord pressupostari que van esta-
blir per al 2021 BComú-PSC i ERC a canvi del suport d'aquests 
últims, és la possibilitat de recuperar les visites al seu interi-
or. El Districte treballa en un llistat de condicions per reobrir 
l'activitat de manera "singular i controlada", fet que només 
es va desplegar de manera continuada els anys 2002 i 2003.

La torre del campanar de plaça de la Vila, construïda 
entre 1862 i 1864 i reconstruïda després de la Revolta de 
les Quintes de 1870, té una llarga història de restauraci-

ons que en els últims anys s'han centrat en la reparació 
dels despreniments, la restauració d'elements ornamen-
tals i la substitució de fusteria, reixes i esglaons interiors 
en mal estat. Almenys en dues ocasions, el 2002 i el 2016, 
hi va haver una demanda expressa des del Districte de fer 
visitable l'emplaçament, i el primer cop es va traduir en 
un sí (catorze visites -una per mes- entre maig i desembre 
dels anys 2002 i 2003), però el segon va ser que no per la 
normativa de seguretat i accessibilitat. Ara, a la tercera, 
després del gran projecte de restauració global del 2004 
que va aturar aquelles visites, la possibilitat torna a emer-
gir, amb condicions, i vint anys després. Pàgina 4

L'Arxiu Municipal va fer els anys 
2002 i 2003 una sèrie de visites 
entre primavera, estiu i tardor 

La torre del campanar civil de la plaça de la Vila. Foto: Oriol Vila
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Política

Albert Balanzà

E
ugeni Rodoreda (Llinars 
del Vallès, 1957), exconse-
ller de Cultura en el man-
dat 2011-2015, ha tancat 
una etapa en la política mu-

nicipal i n'obre una altra ara sen-
se deixar el vessant cultural amb 
una primera exposició de pintu-
res seves a la Sedeta amb el sugge-
rent títol Bellesa i desastre entre el 
15 de desembre i el 10 de gener. En 
aquesta entrevista, Rodoreda ana-
litza aquest canvi enmig d'una sac-
sejada que va tenir-lo 24 dies hospi-
talitzat per Covid.

Com has viscut aquesta transició? 
Ha estat un canvi totalment espon-
tani?
Tenia al cap aquesta altra activi-
tat per quan tingués temps. De pe-
tit dibuixava força malament, però 
he anat agafant tècniques pròpies 
i em vaig animar a fer-ne com una 
obsessió. Necessito cada dia una 
mica de pintura per sentir-me bé.

Què vols dir en aquesta primera 
mostra a la Sedeta? Són 13 pintu-
res a l'oli i el títol, déu n'hi do.
Estem en un món fantàstic i d'una 
bellesa extraordinària, però l'és-
ser humà té una forma d'actuar 
que el destrossa. En un quadre hi 
ha tempestes greus per desequili-

Eugeni Rodoreda: "No 
tornaria a la política; 
estic en un moment 
d'observar i passotisme" 
L'exconseller de Cultura estrena una mostra de pictura a l'oli 
d'abans i després de superar 24 dies hospitalitzat per Covid 

molt sobre la vida i el meu entorn. 
Aprens a prioritzar i aportar amb 
el teu gra de sorra. 
Els quadres pintats abans o des-
prés de l'hospitalització són dife-
rents?
Sí. Abans anava més a cop de pin-
zell i ara jugo més amb els volums 
i amb els colors. No sé si deu tenir 
a veure amb el detallisme.

No vas estar en risc crític.
No, vaig arribar a una pneumònia 
severa. Però la meva dona sí que 
estava a la mateixa habitació i sí 
que va evolucionar a semicrític. 
Em vaig acollonir. I vull dir que el 
sistema sanitari funciona. 

Seqüel·les?
La mobilitat d'un peu. Amb qua-
tre mesos de rehabilitació, l'he re-
cuperada del tot. 

Ara a pilota passada, què recor-
des amb millor sabor de la teva 
etapa com a conseller?
La comissió de Nomenclàtor i el 
Dia Internacional del Teatre. I 
content que es reconegui ara la 
fi gura de Jesús Moncada.

En quin moment polític estàs? 
Tornaries?
Estic en un moment d'observació 
i passotisme. Votaré independen-
tista, però m'haurien de fer una 
oferta molt bona per tornar.•

Eugeni Rodoreda, aquest dimarts a la plaça Virreina. Foto: A.B.

Breus

Arran estrenarà 
un documental 
als actes del 25è 
aniversari

L'assemblea local d'Arran 
ha detallat aquesta 
setmana els actes del 
25è aniversari previstos 
per aquest dissabte a la 
plaça Revolució, entre els 
quals destaca l'estrena 
d'un documental de 
l'evolució del moviment 
des del naixement de 
l'Assemblea de Joves. Sota 
el lema La història que 
ens precedeix, la lluita que 
continua, els actes també 
comptaran amb concerts 
de La Portàtil FM, Rovell i 
Cabal i amb una cercavila 
històrica pels casals 
populars de Gràcia. 

ERC prepara unes 
jornades de cara 
a les eleccions 
municipals de 2023
L'agrupació local d'ERC 
ha anunciat en el congrés 
celebrat la setmana 
passada que properament 
organitzarà unes 
jornades municipalistes 
per defi nir les línies de 
treball estratègiques del 
partit a Gràcia de cara 
a les properes eleccions 
municipals. Al congrés 
també s'ha aprovat un pla 
d'usos intern per millorar 
les relacions internes, 
també amb entorn i veïnat. 

Cedida

bris atmosfèrics o en un altre hi ha 
camps bruts plens de deixalles.

Com és el primer dia d'un excon-
seller de Cultura del districte quan 
truca a la porta de la Sedeta per fer 
un curs de pintura?
Tinc estudis d'art dramàtic i sem-
pre havia estat més vinculat al te-
atre. Però la pintura era un cuquet 
que volia tastar. L'oportunitat va 
arribar després d'unes eleccions 
amb uns resultats adversos. I el pri-
mer dia va ser una adaptació.

Has triat la pintura a l'oli, que no és 
una disciplina fàcil. Per què? 

Treballo amb gruix i l'única difi-
cultat és que costa d'assecar-se. Un 
quadre el puc fer en quatre o cinc 
hores, però l'assecament dóna un 
joc de textures i de paciència noves 
per a mi.

Eres persona impacient i ara no?
Sí, abans a casa notavem el meu 
nerviosisme, sobretot en setma-
nes de set dies a la setmana plenes 
d'activitat, i més a Gràcia.

També has superat una prova dura 
com a positiu de Covid.
Aquests 24 dies que vaig estar 
hospitalitzat m'ha fet refl exionar 

S
ota el hashtag #RegularNoÉsProhibir, enti-
tats i col·lectius com l’Associació d’Amfi trions 
de Llars Compartides de Catalunya o Som 

Llars fan campanya per una regulació justa pel 
que avui es coneix com a llar compartida. Estem 
parlant d’un element bàsic com és l’habitatge 
principal d’una persona, què n’és la titular, i que 
el comparteix de forma temporal amb tercers a 
canvi d’una contraprestació econòmica. Avui en 
dia, un dels problemes per les persones que apos-
ten per aquesta activitat, la qual els reporta uns 
recursos per poder entre altres pagar un lloguer 
o hipoteca és que no hi ha una regulació que re-
conegui aquesta fórmula d’allotjament. En bona 
part, aquests allotjaments s’han estès gràcies a 

les plataformes digitals i han estat canalitzadors 
d’una nova manera d’entendre el turisme i de ge-
nerar riquesa en el Km 0, és a dir, als barris de les 
nostres ciutats, i especialment a Barcelona. 

Davant d’aquesta situació, en el darrer ple de 
l’Ajuntament, des de Barcelona pel Canvi, vam por-
tar a votació una proposició que demanava ini-
ciar amb caràcter immediat els treballs necessa-
ris que aboquin a l’aprovació d’una ordenança de 
les llars compartides. Cal tenir en compte que la 
Generalitat va aprovar l’agost de 2020 un decret llei 
que facultava els ajuntaments a regular l’ús de les 
llars compartides per períodes inferiors a 30 dies. 
A més a més, el govern municipal es va comprome-
tre a crear una comissió per donar sortida a aques-

ta situació. La proposició es va aprovar amb els 21 
vots favorables del grup proposant, BCNxCanvi, i 
de Junts, Ciutadans, PP i PSC. En canvi, BComú i 
ERC van votar-hi en contra, és a dir, 20 regidors. La 
presidenta de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, va 
demanar que ens posem a treballar per tal d’esta-
blir un marc regulador i es deixi d’atemptar contra 
la llibertat de les persones en tenir aquestes llars. 
La negativa dels dos grups majoritaris demos-
tra que més enllà del debat nacional hi ha un de-
bat ideològic que comparteixen 100%. ERC pretén 
construir una alternativa a l’actual govern quan 
avala les mateixes polítiques ideològiques del par-
tit de l’alcaldessa Colau. Sembla mentida que hà-
gim de ser els últims de l’hemicicle a desencallar 
qüestions que els partits amb més representació 
mantenen bloquejades. Som un grup amb nomès 
tres regidors a l’ajuntament, però segurament un 
dels més infl uents, i sempre posant per damunt 
els interessos de la ciutat als del mateix partit.•

Opinió convidada

Regular no és prohibir

Jordi Daura, portaveu del grup municipal BCNxCanvi a Gràcia
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El campanar de plaça 
de la Vila reobrirà les 
visites 20 anys després 
però amb condicions
Un estudi municipal de reforma interior conclou en el bon 
estat de conservació de la torre com a pas previ a la reestrena

Albert Balanzà

E
ls 133 graons en escala de 
cargol que separen la pla-
ça de la Vila del punt més 
alt de la torre del campanar 
civil, on van ressonar episo-

dis històrics com la Revolta de les 
Quintes amb el repic de la Marieta, 
es podran tornar a pujar l'any 2022, 
quan es tanquin i acceptin les con-
dicions que el Districte està redac-
tant per readmetre visites, un cop 
un estudi municipal de reforma in-
terior ha constatat el "molt bon es-

tat de conservació" del monument. 
La decisió de tornar a fer el cam-

panar visitable era l'objectiu últim 
que ERC va establir en l'acord amb 
BComú-PSC per recolzar el pla d'in-

L'escala de cargol, a l'interior del campanar. Foto: Oriol Vila Sangenís

L'informe subratlla 
esquerdes i fi ssures 
"poques i lleus" i 
algunes humitats a 
la base de la torre

Els requisits de 2002-2003, 
per prendre nota del futur 
immediat. L'Arxiu Municipal 
va demanar que els menors de 
12 anys anessin acompanyats, 
que es portés calçat còmode i 
que s'abstinguessin de pujar a la 
torre els visitants que tinguessin 
vertigen. Almenys hi va haver 14 
dies de visita, de 10 a 13 hores. 

versions 2021 i el pas previ a la re-
estrena subratlla aquest bon estat 
"malgrat algunes patologies que es 
poden tractar, sobretot esquerdes 
i fi ssures (...) poques i lleus; també 
presenta algunes lesions causades 
per presència d'humitats a causa de 
la convivència, a la base de la torre, 
amb una font d'ús públic".

Aquests inconvenients superfl us 
s'acompanyen en l'estudi, avalat 
per Patrimoni, d'un llistat exhaus-
tiu d'intervencions que històrica-
ment s'han realitzat per assentar la 
torre fi ns a convertir-la en el símbol 
de Gràcia. Així, la primera restau-
ració data de 1882, amb la neteja de 
restes de sutge i carbó que va pro-
duir la gran foguera que es va en-
cendre a la plaça durant la Revolta 
de les Quintes. El 1929 es va restitu-
ir la campana La Marieta quan es 
va despenjar per fondre-la i portar-

la a plaça Espanya per a l'Expo. Als 
anys 80 i 90 s'hi van fer intervenci-
ons sobre pedra, estuc, forja i me-
tall, però també per recuperar les 
carasses i la placa de la font. 

Però el període clau que porta a 
actualitzar el caràcter visitable del 
monument arrenca el 2002, quan 
l'Arxiu Municipal dinamitza set vi-
sites mensuals (del 18 de maig al 21 
de desembre), i a la iniciativa s'hi 
dóna continuïtat amb set visites 
més el 2003 (del 10 de maig al 13 de 
desembre). El projecte de restaura-
ció de 2004, amb actuacions sobre 
despreniments, reparacions de gra-
ons, substitució de reixes interiors 
i difi cultats d'accessibilitat, va im-
pedir noves visites. Ara el Districte 
puntualitza que l'accés serà "singu-
lar i controlat" i que caldrà "adap-
tar l'ús" per aquestes difi cultats de 
compliment amb la normativa.•

rer Còrsega. En els últims anys, els 
accessos a aquests carrers ja es fe-
ien amb elevació a plataforma úni-
ca per reduir velocitat, però ara la 
nova fase accentuarà la necessitat 
de fre amb la continuïtat de la vore-
ra del carrer principal, com ja s'es-
tà fent en altres eixos importants 
de trànsit a la Vila respecte a car-
rers secundaris. Les obres es faran 
del 9 al 16 de desembre i l'accés de 
trànsit s'haurà de fer per Bonavista.

Milà i Fontanals també s'alenteix. 
La reivindicació veïnal activa des 

La superilla de Còrsega endureix els accessos
El Districte canvia la plataforma única d'asfalt per vorera a l'entrada de Santa Teresa, Sant Agustí i Santa Tecla

A. B.

C
inc mesos després d'ac-
tivar la superilla de Còr-
sega-Bonavista,  amb 
l'objectiu d'impedir amb 
pilones al mig dels carrers 

Santa Teresa, Santa Tecla i Sant 
Agustí que hi hagi un ús de by pass 
cap endins de la Vila, el Districte 
engega aquesta setmana obres de 
reforçament i millora de la imper-
meabilitat de la zona amb un canvi 
d'asfalt per vorera al nivell del car-

del 2020 per pacificar el carrer 
Milà i Fontanals en tant que via 
d'accés sud de Gràcia també es 
concretarà aquestes festes i fi ns 
al 31 de gener amb un nou tram 
elevat de plataforma única entre 
Josep Torres i Banyoles i tres vo-
reres passants (el mateix siste-
ma que a la superilla de Còrsega-
Bonavista) per alentir el pas de 
veihcles als encreuaments amb 
Terrassa, Abdó Terrades i Còrsega. 
La plataforma Pacifi cació Milà i 
Fontanals esperava les obres des 
de l'estiu.•Obres a la vorera muntanya de Còrsega, a tocar del carrer Santa Teresa. Foto: À.G.P.

Breus

L'Escola de les 
Aigües tindrà un 
radar per evitar 
excés de velocitat

L'Ajuntament ubicarà a 
l'entorn de l'Escola de les 
Aigües un radar de control 
de velocitat en el tram de 
Sardenya entre Taxdirt i 
Travessera de Gràcia per 
dissuadir els excessos de 
velocitat dels vehicles que 
baixen per aquest eix viari. 
Taxdirt ja va ser notícia 
en l'últim ple, però en el 
punt de confl uència amb 
Pau Alsina per l'ús com a 
by-pass que en fan alguns 
vehicles que pugen des de 
l'Eixample i s'endinsen 
pels carrers secundaris per 
accedir a Pi i Margall.

Les banderes 
de plaça del Sol 
reben el suport 
dels vexil·lòlegs

El projecte FlagLab de 
banderes sobre valors 
universals, amb suport 
físic al màstil de la plaça 
del Sol amb el carrer 
Canó, estrenarà aquest 
diumenge al migdia un 
nou disseny anomenat 
485ºC del dissenyador Dani 
Rubio Arauna, de l'escola 
Eina, posant èmfasi en 
el canvi climàtic. L'acte 
comptarà amb el suport 
de l'Associació Catalana 
de Vexil·lologia, que 
s'implicarà així en l'impuls 
de la iniciativa on ja hi és 
també la Fundació Suñol. 

Societat
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Societat

A. B.

L
’Ajuntament ha aprovat de 
manera defi nitiva el tràmit 
d'expropiació de la fi nca de 
Travessia de Sant Antoni 12 
i 12 bis, a tocar de la plaça 

Anna Frank, per un valor de 2,25 
milions d'euros, que haurà d'abo-
nar als recents propietaris, Real 
Corporación, que van assumir 
la titularitat l'11 de desembre de 
2018, dos dies abans de la suspen-
sió de llicències al districte amb 
motiu del canvi de Pla General, si 
bé ja estaven en tràmits de llicèn-

S.M.

E
l programa musical de Nadal 
de l'Orfeó Gracienc d'enguany 
suma un total de sis concerts, 

on hi participaran gairebé uns 200 
músics i cantaires de tots els cors 
de l’entitat i dels grups instrumen-
tals de l’Escola de Música (EMOG). 
Quatre d'aquests concerts tindran 

cia per fer-hi una gran rehabilita-
ció des del juliol anterior. 

La negociació entre la nova pro-
pietat i l'Ajuntament sobre la fi n-
ca afectada pel projecte d'ampliar 
la placeta i aixecar un bloc d'habi-
tatge social (quatre plantes per la 
cara de la plaça i dues per la cara de 
Sant Antoni) es va accelerar a l'oc-
tubre des que al març la fi nca ja va 
ser requalifi cada en un 35% com a 
habitatge social i en un 65% com a 
parcs i jardins de nova creació. En 
la relació de béns de la negociació, 
hi havia fi ns ara una càrrega regis-
tral d'una hipoteca d'un milió d'eu-
ros a favor del Banc de Sabadell.•

lloc a auditori de l’Orfeó Gracienc 
dins el cicle Collites d'Hivern (ac-
tuacions d'entrada lliure amb ta-
quilla inversa). El Cor principal de 
l'entitat, a més, oferirà un concert 
el 17 de desembre a la Parròquia 
de Santa Maria de Gràcia, així 
com el tradicional Cant de la 
Sibil·la la nit del 24, interpretat 
per la soprano Clara Florit a la 
mateixa església.•

El cartell de Nadal de 
l'Orfeó: 6 concerts amb 
200 músics i cantaires

L'Ajuntament 
expropia per 2,2 
milions el bloc 
de Travessia 
Sant Antoni 12
Urbanisme té via lliure per aixecar el bloc de 
pisos socials i ampliar la plaça Anna Frank

El bloc actual que ha d'anar a terra, a tocar d'Anna Frank. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Músics de l'Orfeó Gracienc, en un concert. Foto: Cedida
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Societat

Albert Balanzà

E
ls Premis Vila de Gràcia, 
els guardons anuals recu-
perats a fi nals dels anys 90 
quan Albert Musons era 
conseller local de Cultura, 

arriben aquest dijous a la seva edi-
ció número 25 amb una edició es-
pecial de reconeixement a perso-
nalitats i veïns que hagin destacat 
el 2020 i que enguany tindrà lloc 
al Centre Moral. De fet, l'edició ja 
serà diferent respecte d'altres anys 
perquè no es fa a l'entorn d'abril, 
coincidint amb els actes com-
memoratius de la Revolta de les 
Quintes, i perquè enguany s'han 
acumulat dues convocatòries com 
a conseqüència de la crisi sanitària 
que va obligar a ajornar la celebra-
ció de l'any passat.

Si al març passat, en l'última 
edició, els protagonistes de la 
vetllada van ser l'exdirector de 

Serveis a les Persones del Districte, 
Josep Maria Raya, en la categoria 
de Premi d'Honor individual, i el 
Centre Moral, en la categoria de 
Premi d'Honor col·lectiu, enguany 

els principals protagonistes seran 
el multiespai artístic Artemisabcn 
del carrer Regàs, a tocar de Gal·la 
Placídia (Premi d'Honor indivi-
dual), els equipaments sanitaris 

Artemisabcn, els centres sanitaris 
i el Rebost Solidari, protagonistes 
dels XXV premis Vila de Gràcia 
El Premi d'Honor individual reconeix la tasca del multiespai artístic impulsat per Enrica 
Tifatino i el Premi d'Honor col·lectiu posa èmfasi en la resposta professional a la Covid

del districte (Premi d'Honor col-
lectiu) i també el Rebost Solidari 
(premi Valors Cívics). 

El jurat, que es va reunir ara 
fa un parell de setmanes, ha po-
sat èmfasi en la categoria indivi-
dual en la tasca d'Enrica Tifatino 
amb 12 anys al capdavant d'una en-
titat que "millora la vida de mol-
tes persones a través d'activitats i 
projectes d'acció social i comuni-
tària". En la categoria col·lectiva, 
l'argument reconeix la "gestió 
saniària i humana" de la Covid. 
També s'endú un dels premis es-
pecífi cs el Rebost Solidari, que es 
va estrenar el gener de 2020 assis-
tint prop de 400 famílies però que 
va veure multiplicada per deu la 
demanda a causa de la crisi sani-
tària i econòmica i que ha aconse-
guit solucionar els problemes de 
cobraments endarrerits de l'Ajun-
tament aquest novembre.

Encara falten per determinar sis 
premis específi cs.•

Cua a la porta del Rebost Solidari del carrer Reig i Bonet. Foto: Laura Rodríguez

Breus

El Park Güell 
mecanitzarà la 
porta de l'entrada 
del Carmel

El retorn dels ingressos 
turístics en forma de 
millores al Park Güell i el 
seu entorn se centrarà el 
primer trimestre de 2022 
a mecanitzar la porta 
d'entrada de la carretera 
del Carmel, que actua 
com a segon gran accés al 
recinte. Fins ara la porta, 
de grans dimensions, 
estava integrada en 
el mur exterior, i ara 
s'aprofi ta el canvi per 
adequar-la i facilitar 
les tasques d’obertura i 
tancament. Les obres, ja 
en període de licitació, 
s’iniciaran en el primer 
trimestre de l’any vinent 
i s'acabaran al segon 
trimestre.

Foto: Arxiu
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Breus

Un llibre repassa 
la trajectòria 
del waterpolista 
Jesús Rollán

Els periodistes esportius 
Alberto Martínez 
i Francisco Ávila 
enllesteixen el llibre Eterno 
Rollán (ed. Córner), que es 
publicarà al fi nal de maig 
i repassa la trajectòria del 
porter de waterpolo Jesús 
Rollán (1968-2006), campió 
d'Europa el 1995 amb el 
Catalunya, or olímpic als 
Jocs d'Atlanta 1996 i plata 
als de Barcelona-92 amb 
Espanya. Rollán va militar 
al club de Can Toda del 
1986 al 2001. Considerat 
pels autors el millor 
porter de la història del 
waterpolo, el Catalunya li 
va retre homenatge el 2018 
i va batejar la sala social de 
l'entitat amb el seu nom.

La UEC de Gràcia 
presenta una guia 
sobre itineraris 
pels Ports
Després de fer-se càrrec 
del manteniment del 
refugi d'Airoto (Pallars 
Sobirà) al novembre (foto), 
la Unió Excursionista 
de Catalunya a Gràcia 
presenta aquest divendres 
10 (20.30h) el llibre 
Itineraris pels Ports en 
cotxe i a peu. L'autor, 
Jordi Bustos i Bernús, 
s'encarregarà de divulgar 
aquesta guia. Inscripcions 
a info@uecgracia.cat.

Cedida

L'Europa 
femení tanca la 
primera volta 
líder de grup 
El primer equip masculí escapulat lluita per 
sortir de la zona de descens i rep diumenge 
l'Andratx al Nou Sardenya (12h), després 
de caure a casa contra el Formentera (0-1)

 De la seva banda, l'Europa mas-
culí, a la zona de descens empatat 
a 14 punts amb dos equips més, 
mirarà de sumar els tres punts 
contra l'Andratx diumenge 12 al 

À. Gutiérrez Pascual

U
nl primer equip fe-
mení de l'Europa tan-
carà dissabte 11 con-
tra el Saragossa a casa 
(17.15h) la primera volta 

de la lliga com a líder del grup 3 
de la Primera Estatal. Un títol, el 
de campió d'hivern, que no pun-
tua per a la competició però que 
és un refl ex de les intencions del 
conjunt escapulat per a aquesta 
temporada. Les jugadores que en-
trena Joan Bacardit rebran al Nou 
Sardenya el desè classifi cat, amb 
només tres victòries, cap de les 
quals fora de casa. Serà després 
d'aconseguir una golejada dissabte 
passat al camp del Collerenc (1-4) i 
retrobar-se amb la victòria després 
d'un empat i una derrota.

Nou Sardenya (12h), que bate-
jarà la graderia principal com a 
Tribuna Ramon Vergés, en memò-
ria de l'expresident i historiador 
del club (vegeu Opinió p. 11).•

L'Europa només ha perdut un partit aquesta temporada. Foto: Xavi de la Ossa

Àlex Gutiérrez Pascual

Q
ueden tan sols dues jor-
nades per acabar la pri-
mera volta de la lliga re-
gular a la Copa Catalunya 
masculina de bàsquet i els 

equips graciencs ja assumeixen 
quins seran els reptes particulars 
a la segona part del campionat. El 
format de la competició està mar-
cat pel fet que només els quatre 
primers classifi cats podran evitar 
una lligueta per la permanència. 

En aquesta quarta posició té to-
tes les energies posades Bàsquet 
Lluïsos. L'equip sènior que entre-
na Carles Rofes ocupa la cinquena 
plaça amb un balanç positiu de 5 
victòries i 4 derrotes. Diumenge 12 
(17.45h) rebrà al pavelló Comellas 
el Mollerussa, tercer classificat 
amb només tres derrotes en nou 
partits, dues de les quals davant 
Vedruna Gràcia (75-90) i la UE 
Claret (82-76). Lluïsos va caure 
al darrer partit de lliga contra el 
líder, el JAC Sants (62-69), un en-
contre especial per al jugador blau 
Ferran Gómez, que es va enfrontar 
al seu germà Albert, segon entre-
nador dels santsencs. 

A la zona mitjana baixa de la 
classifi cació s'han situat els sèni-
ors de Vedruna i Claret. El conjunt 
verd-i-negre, vuitè classificat (4 
triomfs i 5 derrotes), visitarà dis-
sabte 11 (18h) la pista de l'AESE. 
L'equip de l'Hospitalet va caure fa 

El Vedruna-IPSI disputat aquesta temporada, al pavelló Sagarra. Foto: À.G.P.

Els equips graciencs de 
bàsquet assumeixen 
la lluita per la salvació 
a la Copa Catalunya
El format de la competició masculina estableix que hi 
haurà disputa per la permanència a partir del cinquè lloc

dues jornades davant Lluïsos (62-
64). A la darrera jornada, l'equip 
que aquesta temporada entrena 
Sergi Raventós es va imposar al 
Ramon Llull (75-64). El Vedruna 
tancarà la primera volta amb un 
derbi al pavelló Sagarra contra 
Lluïsos (18/12, 17.45h).

El Claret ocupa la novena posi-
ció a la taula (3 triomfs i 6 derro-
tes) i se les haurà amb el Ramon 
Llull, cuer a la classifi cació sense 
cap partit guanyat, dissabte 11 al 
poliesportiu de l'Estació del Nord 
(18h). Els Llops van rebre una in-
jecció de moral després de derro-
tar l'Espanyol (68-66). 

A la Copa Catalunya femenina, 
el sènior del SaFa Claror intenta 
sortir del pou de la classificació. 
Després de caure a Premià (55-43) 
a l'últim partit de la primera volta 
i situar-se a la penúltima posició (3 
victòries i 5 derrotes), les jugadores 
que entrena Dani Perdiguero ani-
ran dissabte 11 a Cerdanyola per 
enfrontar-se al líder del seu grup 
(17.45h). L'equip vallesà només ha 
perdut un partit aquest curs.•

A la categoria 
femenina, el 
Safa Claror vol 
sortir del pou de 
la classifi cació

Acció solidària de Lluïsos a 
favor del Casal dels Infants. 
La pista de bàsquet de la plaça 
del Nord acollirà dissabte 11 i 
diumenge 12 aquesta activitat 
que combina donatius i esport. 
Amb el títol 'Encistella pel Casal 
dels Infants', l'acció servirà per 
recaptar diners a favor d'infants 
i adolescents en risc d'exclusió. 
També es poden fer aportacions 
per Bizum fi ns al 17/12 (00327).
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À.G.P.

L
les gimnastes del CE La Salle, amb 24 medalles, 
i el Gràcia GC han tingut un paper destacat als 
Campionat d'Espanya d'artística femenina individu-

al, per clubs i estatal base, celebrat fi ns dimecres passat 
a Pamplona. A la categoria Via Olímpica 1, Alma Furchi 
(Salle) s'ha proclamat campiona estatal, mentre que 
Carla Garcia (Gràcia) ha aconseguit el bronze en VO2. 
En aquesta categoria, la Salle ha acabat segona. D'aquest 
club, Ania Fernández (2a) i Inés Zacariades (3a) han 
fet podi en VO3 i per equips, la Salle ha guanyat l'or i el 
Gràcia el bronze. Aina Pardos (Salle), ha obtingut el se-
gon lloc en VO6. En base 5, Laura Mercadé (2a) i Ainhoa 
de Balanzó (3a), de la Salle, han acabat al podi.•

Collita de medalles 
al Campionat estatal 
de gimnàstica
Or per a la Salle i bronze per 
al Gràcia en Via Olímpica 
3 d'artística i Alma Furchi, 
campiona d'Espanya en VO1

Cedida

FUTBOL
Segona RFEF (Grup 3)
Jornada 14
CE Europa 0 - 1 SD Formentera
Classifi cació
1. CD Numància ...24 punts.
16. CE Europa .......14 punts.
Jornada 15
Europa - CE Andratx (12/12, 12h)

Primera Estatal femenina 
(Grup 3)
Jornada 12
UD Collerenc 1 - 4 CE Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........31 punts.
2. Atlètic Balears ...... 27 pts.
Jornada 13
Europa - Saragossa (11/12, 17.15h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. (Grup 1)
Jornada 9
Vedruna 75 - 64 Ramon Llull 
UE Claret 68 - 66 SD Espanyol
Bàsquet Lluïsos 62 - 69 JAC Sants
Classifi cació
1. JAC Sants .............. 9 G 0 P.
5. Bàsquet Lluïsos ... 5 G 4 P.
8. Vedruna Gràcia ... 4 G 5 P.
9. UE Claret .............. 3 G 6 P.
Jornada 10
Ramon Llull - Claret (11/12, 18h)
AESE - Vedruna Gràcia (11/12, 18h) 
Lluïsos - Mollerussa (12/11, 17.45h) 

Copa Catalunya fem. (Grup 1)
Jornada 9
Premià 55 - 43 SaFa Claror

Classifi cació
1. CBF Cerdanyola ....8 G 1 P.
9. SaFa Claror .......... 3 G 5 P.
Jornada 10
CBF Cerdanyola - Bàsquet SaFa 
Claror (11/12, 17.45h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 10
CN Mataró 15 - 5 CN Catalunya 
Classifi cació
1. At. Barceloneta ..... 30 pts.
11. CN Catalunya ... 6 punts.
Jornada 11
CN Catalunya - CN Barcelona 
(11/12, 18h) 

Divisió d'Honor femenina
Jornada 9
CN Catalunya 12 - 17 CN Terrassa 
Classifi cació
1. CN Mataró .........27 punts.
6. CN Catalunya .... 9 punts.
Jornada 10
Concepción Ciudad Lineal - CN 
Catalunya (11/12, 17h)
Jornada 1
Rubí - Catalunya (15/12, 20.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 1)
Jornada 9
Gràcia FS 6 - 3 CEFS Prosperitat
Classifi cació
1. AE Les Corts......25 punts.
14. Gràcia FS .......... 9 punts.

Jornada 10
Futsal Mataró B - Gràcia FS (12/12, 
10.30h)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masculina 
(Grup 1A) 
Jornada 8
Claret 3 - 2 Salle Bonanova
Classifi cació
1. UE Horta ...........20 punts.
4. CH Claret ..........13 punts.
Jornada 8 
Barberà B - Claret (11/12, 18h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masculina 
(Grup 3B) 
Jornada 4
ETT Lluïsos 4 - 3 Sallent
Classifi cació
1. CTT Torelló ........ 6 punts.
3. ETT Lluïsos ........ 6 punts.
Jornada 5
CTT Vilafranca - ETT Lluïsos 
(11/12, 17h)

HANDBOL
Quarta Catalana masc.(Gr. A) 
Jornada 9
Ribes B 23 - 29 Claret 
Classifi cació
1. St. Joan Despí C .....11 pts.
4. Handbol Claret ....... 8 pts.
Jornada 10
BM Esparreguera - H Claret 
(12/12, 18.30h)

Resultats
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Opinió

Fer una repassada a l'hmeroteca local sempre és útil per fer 
memòria d'aquelles batalles que s'han oblidat. Aquesta set-
mana ho hem fet per documentar com cal la recuperació 

pròxima de les visites a la torre del campanar de plaça de la Vila i ens 
hem trobat amb el primer cobriment de la Ronda...del mig, l'eliminació 
de l'anomenat Passatge dels Artistes on ara hi ha la plaça de les Dones 
del 36, les difi cultats per tirar endavant la reforma del Mercat de la 
Llibertat o el malestar amb Urbanisme per l'intent d'obertura del pas-
satge Frígola. Vés per on que, vint anys després, hi ha fronts que es reo-
bren i confl ictes semblants on canvien els espais però no les difi cultats.

El
depen-

dent

Editorial

Catorze dies de visita després

A
puntin aquestes dates: 18 de maig, 22 de juny, 20 de juliol, 21 de se-
tembre, 19 d'octubre, 16 de novembre i 21 de desembre del 2002, i 10 
de maig, 7 de juny, 5 de juliol, 6 de setembre, 4 d'octubre, 8 de novem-

bre i 13 de desembre del 2003. Aquestes han estat en els últims 20 anys les 
úniques 14 dates que la porta de ferro de la torre del campanar civil de pla-
ça de la Vila s'ha obert perquè hi entressin visites regulades i obertes al pú-
blic en general. Nosaltres hi vam ser a la primera i en vam deixar constàn-
cia en unes pàgines centrals d'un llunyà número 20 de L'Independent.

Sí, el símbol de Gràcia, que aquesta setmana ha fet 157 anys gaudint 
d'un "molt bon estat de conservació", segons afi rma l'estudi general en-
carregat per l'Ajuntament, no s'ha pogut visitar en els últims 18 anys per 
un reguitzell de riscos: despreniments, normatives d'accessibilitat i segu-
retat, esglaons en mal estat, reixes i fusteria que s'han hagut de canviar. 

Però això és poca cosa amb el llistat d'intervencions històriques: el 1882 
es van haver de netejar els pa-
raments de sutge i carbó pro-
duïts per la gran foguera que es 
va encendre a la plaça amb mo-
tiu de la Revolta de les Quintes 
i els desperfectes de la repres-
sió militar contra l'alçament i 
el 1929 es va restituir la campa-
na La Marieta, que ja es volia 
fondre i refer en una de nova i 
portar-la a la plaça Espanya.

És cert que el contrast històric fa estrany que un monument civil tan 
simbòlic estigui tancat al públic, i més quan el balcó del campanar s'usa 
com a suport d'accions de cultura popular o missatge polític. No és el ma-
teix que hi pugin un parell de persones o els pencaires de manteniment, 
però amb condicions s'hauria d'obrir aquesta limitació. Això és el que ar-
ribarà el 2022 i, de la mateixa manera que es va recuperar el refugi de la 
plaça del Diamant, també és rellevant que el públic tingui accés als 133 
graons en escala de cargol de la torre del rellotge de la plaça de la Vila. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Separatisme o 
supervivència? 
 
El Regne d'Espanya ha millorat recentment 
la imatge davant la UE en alliberar els pre-
sos polítics catalans responsables del refe-
rèndum d'independència de 2017. Però en 
el fons és una hipocresia absoluta, ja que el 
moviment independentista de base conti-
nua patint la repressió. Espanya ataca ara 
objectius republicans, minories i rapers, 
processats per injúries a la corona espa-
nyola per dir el que és de domini públic: 
que l'ex-rei Juan Carlos és un lladre! Un te-
lenotícies francès va titular de forma ten-
denciosa "sortida dels separatistes", terme 
que es connota a França com a violent, il-
legítim i insolidari, i no com un moviment 
fruit de l'instint de supervivència davant la 
repressió de l'ultranacionalisme espanyol. 
Els europeus, amb una visió folklòrica d'Es-
panya basada en un imaginari castellano-
andalús, tenen una profunda incompren-
sió d'Espanya que, com França abans de la 
unifi cació jacobina, de vegades violenta i 
de vegades vexatòria, és un conglomerat 
de pobles diferents! Hi ha un confl icte so-
bre el futur d'una entitat plurinacional for-
mada per nacions establertes d'est a oest. 
Davant d'aquest dilema, la visió jacobina, 
més aviat castellana, defensa l'estandar-
dització forçosa a través de l'idioma espa-
nyol encara que suposi fer desaparèixer 
altres cultures i llengües. L'arribada de l'es-
querra republicana va suscitar l'esperan-
ça d'una solució inclusiva. Però això no ha 
passat, sinó tot al contrari i s'ha accentuat 
la divisió entre espanyols complets i incom-
plets! També hem observat els incidents a 
Toxa (on els gallecs que reclamaven el res-
pecte als seus topònims van ser reprimits 
per la Guàrdia Civil), fets que demostren 
que la guerra civil al Regne postfranquis-
ta no s'ha acabat. Negar això és accentuar 
la divisió històrica d'un Estat construït so-
bre el genocidi i sobre milers de fosses co-
munes. Si els mètodes han canviat i s'obre 
camí a la democràcia, catalans, bascos i ga-
llecs tenen un dret legítim a la supervivèn-
cia com a pobles. Si aquesta eixida demo-
cràtica es nega, no podem condemnar el 
desig d'independència de les minories que 
pateixen la desigualtat de la ciutadania! 
Tiago Douwens Prats 

Conxa Garcia

G
isella Evangelisti (La Independent), 
ens fa refl exionar sobre el fet que, 
amb la pandèmia, ha crescut en tot 

al món la difusió d'embolcalls d'un sol 
ús, sobrepassant la capacitat de les instal-
lacions de reciclatge. Muntanyes de deixa-
lles es dispersen en rius i mars, arribant 
a matar milions d'aus i mamífers. En pa-
ïsos que no tenen sufi cients sistemes de 
reciclatge, com Malawi, el problema és 
encara més urgent. Fa anys Gloria Majiga 
Kamoto, ambientalista de 30 anys, veu els 
danys causats per l'ús no sostenible del 
plàstic, (75.000 tones l’any) en els ramats, 
recurs bàsic en una societat agrària. La 

mort de cabres asfi xiades pel plàstic o la 
presència de microplàstics en la carn de 
mercat va arribar a nivell públic. Va orga-
nitzar campanyes d'informació a comuni-
tats rurals i marxes perquè es bloquegés 
la producció, la distribució i l'ús no sos-
tenible del plàstic. El 2016, els tribunals 
afavoriren les indústries productores de 
plàstic, però les lluites civils aconsegui-
ren una defi nitiva sentència que decretà 
sobre la producció i l'ús del plàstic el 2019. 
Victòria de relleu internacional, que va 
concedir el 2021 Goldman Prize ('Nobel 
Verd') per a aquesta activista que supe-
rà difi cultats i pors pel fet de ser dona en 
ambients polítics, tradicionalment domi-
nats per homes.•

Gloria Majiga Kamoto

Aquesta activista 
(Goldman Prize 2021)
ha hagut de superar 
moltes difi cultats i pors

Ull de 
dona

El símbol de Gràcia ha 
fet 157 anys en un "bon 
estat de conservació" i 
tornarà a rebre visites

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
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Opinió
Opinió convidada

Albert Benet, Gràcia Escapulada

Homenatge pòstum a 
Ramon Vergés i Soler

D
iumenge 12, abans no comenci el partit de lli-
ga contra l’Andratx, l’Europa batejarà la grade-
ria principal del Nou Sardenya amb el nom del 
qui, dos anys després del seu decés, segueix es-
sent el mestre referent de la historiografi a del 

club. Amb aquest reconeixement, proposat per un grup 
de socis, es culmina l’amor entre l’homenatjat i el camp 
del seu cor. Si rellegim els articles i llibres d’en Vergés 
reviurem l’estrena, el 1944, de la primera tribuna del 
camp vell. Aquella primera obra fou costejada pels so-
cis i amortitzada gràcies als ingressos que va generar el 
traspàs de Ramallets al FC Barcelona. El llegat publicat, 
textos i fotografi es de valor incalculable, d’aquest divul-
gador europeista recull també la inauguració de la tribu-
na nova a fi nals del 1964. Una estrena que l’arxipreste de 
Gràcia, el Doctor Joaquim Masdexexart, va beneir solem-
nement davant les autoritats locals. Finalment, dècades 
després però amb el mateix rigor de sempre, en Ramon 
va documentar la construcció del camp nou, entre el 
1992 i el 1995 i les millores que es van anar fent al Nou 
Sardenya després de la seva inauguració. 

TRIBUNA RAMON VERGÉS. Lletres majúscules blan-
ques damunt d’un fons blau. Els dos colors que donaven 
vida al cor d’aquest europeista extraordinari. Sabem que 
l’Europa va ser la segona família d’en Ramon i per exten-
sió, el camp, la seva segona llar. De manera involuntària 
però del tot merescuda, el narrador esdevé ara el protago-
nista d’un acte que immortalitzarà el seu nom. A partir de 
diumenge, qui entri per l’accés del carrer de les Camèlies, 
sabrà que la tribuna de tots els europeistes ja té un nom 
propi. Qui no hagi conegut l’historiador, exdelegat i exdi-
rectiu gracienc potser s’interessarà per a saber qui va ser 
aquest personatge tan important en la vida del club. I fur-
gant en les xarxes o les hemeroteques descobrirà que no 
va marcar cap gol sinó que en va explicar un grapat. 

Penso que el reconeixement cap a la seva fi gura ultra-
passa la persona ja que gràcies a la recerca del Ramon es 
conserven el noms i les cares dels qui han format part de 

la família europeista des del seu origen. És doncs, des del 
meu punt de vista, un reconeixement implícit a la memò-
ria col·lectiva de tots els qui han estimat l’Europa i han 
contribuït a la seva supervivència. Sense distincions de cap 
mena i amb respecte cap a tots ells.

I, més enllà del valor material que va deixar, diumenge 
12 recordarem i agrairem la dimensió humana i social de 
l’homenatjat. Perquè en totes les seves facetes desenvolu-
pades al seu club, sempre va actuar senzillesa, afecte i esti-
mació. D’aquesta bonhomia en donen fe els seus consocis, 
jugadors, directius, presidents i treballadors que va conèi-
xer al llarg de la seva vida. Malauradament, aquell dia no 
tots els qui l’hem estimat podrem assistir al bateig de la 
tribuna però aplaudim el detall que el seu club ha tingut 
per a honorar-lo.•

Gràcies a la seva recerca es 
conserven el noms i les cares dels 
qui han format part de la família 
europeista des del seu origen

Àlex Gutiérrez Pascual

El 
bloc

Najat 

Silvia Manzanera

H
i ha tant soroll arreu que ens hem 
acostumat a no escoltar. És més 
còmode, i també més saludable si 

vols evitar mal d’estómac provocat per 
excés de verí en forma de tuit. I llavors 
confonem els referents. Tothom es creu 
expert i molts s’erigeixen portaveus 
d’una causa, d’un col·lectiu, d’una veri-
tat. Però certament sí n’hi ha, de refe-
rents. I ben necessaris que son perquè 
ens ajuden a entendre certes realitats 
que, tot i tenir-les a tocar, no tenim ni 
idea de res.

Després d’acabar l’última frase 
de Dilluns ens estimaran, de Najat el 
Hachmi, a part d’enamorar-me enca-
ra més d’aquesta meravellosa dona, me 
n’adono que moltes vegades he defen-
sat certes postures en base a un suposat 
posicionament progre pro multicultu-
ralitat (mal entesa, esclar), que ara no 
gosaria a fer. Qui vulgui saber com es viu 
l’opressió de néixer dona, immigrant, 
pobre, marroquí, nena i adolescent en 
un barri de la perifèria de la perifèria, 
que la llegeixi. Qui vulgui saber què se 
sent quan et tracten com a estrangera a 
tot arreu, que la llegeixi. Qui vulgui en-
tendre perquè una jove vol divertir-se 
mentre sona l’himne de Cyndi Lauper, 
vol estudiar, enamorar-se, estimar i que 
l’estimin, gaudir del sexe en llibertat, 
que llegeixi el llibre.

Llegiu-la. Qualsevol del seus títols. 
Aquest últim, Premi Nadal 2021, és una 
delícia literària i humana, una obra que 
conté moltes de les veus de noies que 
han passat per la vida de la Najat, i que 
conté també la seva pròpia veu. Elles no-
més volen ser protagonistes de les seves 
vides. Com la resta de nenes, adoles-
cents, joves, dones adultes i grans de tot 
el món. És demanar massa?•
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Agenda

Exposicions
Fins al 12 de desembre
Mil imatges olfactives! En el marc del fes-
tival de videoart LOOP, la mostra col·lectiva 
comissariada per Cristina Agàpito, direc-
tora d'Art de la Fundación Ernesto Ventós, 
acull obres d'artistes de gran reconeixe-
ment mundial com Antoni Muntadas, 
Francesca Llopis o Willi Bucher, entre d'al-
tres, procedents de la col·lecció olorVISU-
AL de la Fundación Ernesto Ventós. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Fins al 14 de gener
Fuster. L'abstracció i la represa de la pin-
tura. Felícia Fuster reprèn la pintura en 
la dècada dels anys setanta explorant les 
bases d’una abstracció pictòrica de natu-
ralesa expressionista que des de llavors 
aniria avançant, recorrent per l’Abstracció 
lírica fi ns a arribar al caràcter còsmic de la 
seva obra més compromesa, Plurivisions: 
Pintura en moviment. El conjunt de l'expo-
sició està compost per 14 quadres distribu-
ïts per la sala de la Fundació Felícia Fuster 
amb la intenció que el públic pugui endins-
ar-se en els diferents estudis sobre formes, 
colors i composicions pictòriques que va 
realitzar l’artista provant de trobar el seu 
particular llenguatge visual.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)

Fins al 20 de gener
Exposició SCRUM. David Rico presenta 
SCRUM, un treball fotogràfi c que té com 
a protagonista l’equip de rugby del Club 
Natació Poblenou. El fotògraf va acom-
panyar aquest equip durant cinc me-
sos i aquesta mostra refl ecteix moments 
íntims, únics i especials d’un equip de 
rugby, marcats per la pandèmia de la 
Covid-19. Divendres 10 de desembre, l'es-
pai inaugurarà l’exposició amb l’artista. 
Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al 
formulari del web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 18 de gener
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 
Exposició que recull la trajectòria de l’edi-
torial Alpina, referent de l’excursionis-
me català i que encara ara lliga literatu-
ra i coneixement de l’entorn. La mostra, 
i el llibre que l’acompanya, examina com 
ha canviat la manera de fer els mapes i 
en subratlla la dimensió cultural, amb 
vint-i-cinc recorreguts que combinen 
textos dels clàssics catalans amb els ma-
pes Alpina. L'escriptor gracienc Julià 
Guillamon ha estat l'encarregat de la tria.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Actes
Divendres 10 de desembre
Taller de cuina vegada de Nadal. Als 
Divendres Zone.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h 

Teatre: La habitación de Verónica. A càr-
rec del grup Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Performance: Sol Picó (ballarina i core-

ògrafa) i Marco Mezquida (pianista). Cal 
inscripció prèvia.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
19h

Presentació del Pessebre de la Violeta, 
fet amb fi gures de Playmobil. A càrrec 
de Josep M. Contel, president del Taller 
d'Història de Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Cutre Fest a l'Heliogàbal: Chicos Raros + 
Primera Mort + Djs Escuse Mua.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21

Stand up comedy: El anticoach. Amb Tian 
Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Concert: Bratia (balkan, jazz manouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Concert clausura EH Sona 2021: Nøgen.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h

Dissabte 11 de desembre
Mostr'Art 2021. Segona edició de la Fira 
d’Art i Artesania MOSTR’ART.
Plaça de la Fontana, de les 11h a les 19h

Taller de reciclatge: decoracions de 
Nadal. Es porta material de casa per do-
nar-li un altre ús. 
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 11.30h

Teatre musical: La millor carta als Reis. A 
partir de 5 anys.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h

Teatre: Ouijaja. Una comedia de Sandra 
Kamazzo dirigida per Raúl Huerga.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30h

Concert: The Near Death Ensamble 
(psychedelic jazz, funk, acid latin).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 12 de desembre
Teatre familiar: El misteri de Sherlock 
Holmes.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12h

Teatre: Casa. Creada per Cross Border. 
Dramatúrgia i direcció: Lucía Miranda.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h

Espectacle d'improvisació: Impro Show.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h

Dilluns 13 de desembre
La Gràcia Swing Jam. 
SwingCats (Torrijos, 70), a les 22h

Dimarts 14 de desembre
Aula Digital-EstàsON: Desafi ant la física 
(6 a 8 anys). Places limitades.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Acte d'homenatge Montserrat Roig, 
revetlla d'hivern, amb motiu del 75è 
Aniversari de l'autora. Presentat per 
Marta Vives i produït per Tramoia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18h

Festival In-Edit: Revolució Sonora, Cases 
de la Música (Marc Barceló, 2019).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h
Dimecres 15 de desembre
Sac de rondalles: Contes de joguines. Amb 
Gina Clotet. Edat: + 4 anys.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Monòleg: La sagrada vagina. A càrrec de 
Victòria Lepori. 
Biblioteca M. Antonieta Cot (Av. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 18h

Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20h

La Taverna del CAT: Carol Durán i Marta 
Roma. Entrada lliure amb reserva prèvia 
a bardelcat@gmail.com.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20.30h

Dijous 16 de desembre
Taller sobre la desinformació a la xarxa: 
Les mentides amenaces la salut. A càrrec 

de Verifi cat. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30 h i també dijous 21 de desembre

Concert: Arnau Folch.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Circuit de microteatre: Candy Says (cia 
Versatile) + Ifi genia inmóvil (cia Pinos 
Nuevos).
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h

Divendres 17 de desembre
Cagatió. Hi haurà un tió per a nens de 0 a 
5 anys i un altre per a nens de 6 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17h

Gala Fontalent: música, dansa, màgia... 
Espai Jove la Fontana, a les 19h

Entitats

Divendres 10 de desembre
Presentació del llibre 'Itineraris pels 
Ports. A peu i en cotxe'.A càrrec de l'au-
tor, Jordi Bustos Bernús. Aforament li-
mitat. Cal fer inscripció prèvia a info@
uecgracia.cat.
Sala d'actes de la UEC de Gràcia 
(Encarnació, 131-133), a les 20.30h

Teatre: Nadal a Can Cupiello, d'Eduardo 
di Filippo. Direcció: Xavi Segú. 
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21 
h, ds a les 21h i dg a les 18h

Dissabte 11 de desembre
Diada malèfi ca.Amb les colles Malèfi ca, 
Escuats i Diables de Sant Cugat. 
Tabalada (19.30h) i correfoc (20.30h).
Parc de la Creueta del Coll, des de les 14h

Diumenge 12 de desembre
Titelles: El Nadal de l'Agustinet. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h 

Fins al 15 de desembre
Campanya de recollida de joguines i 
llibres.A càrrec de la Fundació Festa 
Major i el Rebost Solidari. 
Can Musons (Alzina, 7) i La Violeta 
(Maspons, 6)

Del 13 al 15 de desembre
Decorem l'arbre de Nadal de la Violeta. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 17h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Jesús Moncada passant per Torrent 
de l'Olla: lectures en veu alta
Emmarcat en el cicle ‘Jesús Moncada de Mequinensa a Gràcia’, amb motiu 
del 80 aniversari del naixement de l’autor de ‘Camí de Sirga’, la biblioteca Vila 
de Gràcia acull aquest dimarts una sessió en veu alta de les obres principals 
de l’escriptor de Mequinensa que va viure a la Vila de Gràcia des del 1982 fi ns 
a la seva mort. La lectura anirà a càrrec de Marta Abelló, dinamitzadora i 
professora de literatura. Considerat un dels autors més importants de la seva 
època va rebre diversos premis, el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Joan 
Crexells de narrativa o la Creu de Sant Jordi l’any 2001, entre d’altres.

Dimarts 14 de desembre a la biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l'Olla, 104), a les 18.30h

Recomanem

Cedida
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Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El Cascanueves. Dj, 20.15.
• Encanto. Dj, 16.00. Dv, ds, dg, dl 

i dc, 16.00 i 18.25. Dj, 18.35. Dm, 
16.00 i 18.25.

• La casa Gucci. Dv, ds, dg, dl i dc, 
21.05. Dj, 21.05. Dm, 16.00. Dm, 
21.05. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.00. 
18.40.

• Macbeth (La Scala). Dm, 18.00.
• El amor en su lugar. 18.15, 20.15 

i 22.15.
• La familia perfecta. 16.00. 18.00 

i 21.55.
• Sis dies corrents. 16.15 i 20.15.
• El buen patrón. Dm, 19.15. Dv, ds, 

dg, dl, dc i dj, 19.15. 22.00.
• Eternals. Dv, ds, dg, dl i dc, 21.05.

• La hija. Dm, 21.45. La resta, 21.45.
• Madres paralelas. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 16.00.
• Pan de limón con semillas de 

amapola. Dv, ds, dg, dl i dc, 18.35.
• El lobo y el león. Dl, 16.15. Ds, dg, 

dm i dc, 16.30.
• Way Down. Ds, dg, dl, dm i dc, 

21.50. Dv i dj, 16.10 i 21.50.
• Cazafantasmas: Más allá. 16.05, 

18.45 i 21.25.
• Cliff ord: el gran perro rojo. 15.50, 

17.50 i 19.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Espíritu sagrado. Dl, dm i dc, 

16.00.
• Sis dies corrents. Dv, 16.00, 20.00 

i 22.00. Ds i dl, 20.00 i 22.00. Dg 
i dm, 18.00 i 20.00. Dc, 20.00. Dj, 
16.00, 18.00 i 22.00.

• Pan de limón con semillas de 
amapola. Dv, ds, dl i dc, 17.45.

• Nido de víboras. Dv, 16.00 i 20.00. 
Dv, 18.00 i 22.00. Ds, dg, dl, dm i dc, 
20.00. Ds i dl, 18.00 i 22.00. Dg, dm 
i dj, 22.00. Dc, 18.00. Dj, 17.00.

• Libertad. Dv, 17.00. Dg, 22.00. Dl 
i dm, 18.00 i 22.00. Dc, 18.00. Dj, 
19.00.

• El sueño de Sigena. Dl, 20.00.
• Mía y Moi. Dc, 20.00.
• Coque Malla - Irrepetible. Dj, 

21.00.
• Breath. Dj, 20.00.
• Ratolins i guineus. Ds, dl, dm i 

dc, 16.00. 
• La fada de les estacions. Ds, dg, 

dl, dm i dc, 16.00.
• Spartacus (ballet). Dg, 16.00.
• Macbeth (òpera). Dm, 18.00.
• Turandot (òpera). Dj, 16.00.
• Donem la paraula. Dj, 19.30.
• Dart Festival. Dv, 19.00 i 21.00. Ds, 

17.00, 19.00 i 21.00. Dg, 16.00, 18.00 
i 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• La casa Gucci. De dl a dc, 16.00, 

19.00 i 22. Dj, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Cazafantasmas: más allá. Ds, dg, 

dl i dc, 18.00 i 22.00. Dv i dm, 22.00. 
Dj, 18.00 i 22.00.

• Encanto. Ds, 16. Dg, 16.00 i 18.10. 
Dv, dl, dm i dc, 18.00. Dj, 17.50.

• Tengamos la fi esta en paz. Ds i 
dg, 16.00

• El amor en su lugar. 11.30, 16.00, 
18.00, 20.00 i 22.30.

• Museu Hermitage: el poder del 
arte. De dv a dc, 16.15. Dj, 16.00. 

• La Crónica Francesa del Liberty, 
Kansas Evening Sun. Dv, ds, dg i 
dl, 20.25. Dj, 20.25.

• Un espíritu burlón. Dv, ds, dg, dl 
i dj, 16.00. 

• Tintoretto. Dm i dj, 11.30 i 18.15.
• Spencer. 18.30.
• Última noche en el Soho. Ds i dg, 

20.20 i 22.30. Dj, 22.30.

• Sis dies corrents. 20.45.
• Manonn Lescaut alla Scala. Dg i 

dc, 11.30.
• La tierra de los hijhos. Dm, 11.30 

i 20.15.
• La família Bloom. 11.30.
• Fue la mano de Dios. 11.30.
• El poder del perro. 16.00.
• El buen patrón. 22.30.
• Todas las mañanas del mundo. 

Dj, 11.30.
• La fada de les estacions. Ds i dg, 

11.30.
• Mironins.Ds i dg, 12.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La familia Bloom. 16.00, 18.40, 

20.35 i 22.30.
• El buen patrón. 17.55.
• Spider-Man: No Way Home. Dj, 

16.20, 19.10 i 22.00.
• Eiff el. 16.00.
• Tres pisos. Dj, 16.00 i 20.15. 

La Fontana tanca l'any 
amb la Mostra d'art 
i ajorna 'sine die' la 
intervenció a la façana
 

Després de les sessions participatives amb l'artista Berni Puig, 
el procés s'atura de moment "per motius aliens a l'espai"

Una gala per descobrir el talent 
jove. Després de la 2a Fira d'Art i 
Artesania d'aquest dissabte a la plaça 
Santa Rosa, l'espai La Fontana convoca 
una nova jornada vinculada al talent 
jove, per celebrar l'arribada de les 
vacances d'hivern. Així, la primera 
Gala Fontalent oferirà diferents 
actuacions en música, dansa o màgia, 
amb entrega de premis inclosa. Serà el 
proper 17 de desembre a les 19 hores.

Silvia Manzanera

L
a idea era que abans d’aca-
bar l’any, La Fontana tin-
dria una façana renovada. 
L'acció, emmarcada dins el 
projecte MURBA -un con-

curs d'intervenció mural de les fa-
çanes dels espais joves Les Basses 
a Nou Barris i de la Fontana-, ha 
quedat ajornada sense data, tot 
i que ja s'havien fet les sessions 
participatives amb l'artista visual 
Berni Puig, pintor que ja té experi-
ència en projectes similars després 
de la seva intervenció a l'església 
de Sant Joan Baptista de Penelles 
(La Noguera). A principis de no-
vembre, en un acte obert a la pla-
ça amb activitats culturals, es va 
crear un grup de treball per reco-
llir les demandes i propostes per a 
les següents sessions. 

Amb aquest projecte aturat per 
"motius aliens a l'espai" però amb 
l'objectiu de recuperar-ho ja de 
cara a l'any vinent, l'equipament 
gracienc tanca el 2021 amb dues 
cites destacades pel que fa al su-
port a la creació jove. Així, aquest 
dissabte 11 de desembre tindrà lloc 
la segona edició de la Fira d’Art i 
Artesania MOSTR’ART, una pro-
posta estrenada l'any passat -amb 
moltes més restriccions- i que es 
va posicionar com a línia de treball 
a consolidar aquest curs. La tro-

bada de dissabte reunirà un total 
de divuit artistes joves que mos-
traran les seves creacions artísti-
ques i artesanals en diferents dis-
ciplines (fotografi a, dibuix, joieria 
o tèxtil). La jornada s’allargarà des 
de les 11 fi ns a les 19 h, i només és 
obligatòria la inscripció per al ta-
ller de fanzine que farà La Toxica. 
L'activitat de la tarda es reprendrà 
amb el concert de Fuyoyaki. 

Després de la celebració de la 
Mostra a fi nals de 2020, l'objectiu 
de l'espai era fer-ne dues edicions 
aquest any, però les restriccions a 
causa de la crisi sanitària han li-
mitat les activitats i la Fontana ha 
optat per celebrar només una edi-
ció d'hivern.• 

L'edifi ci de la Fontana resta a l'espera de la intervenció artística dirigida per Berni Puig, Foto: À.G.P.

Breus

La Jaume Fuster 
homenatja 
Montserrat Roig 
pel 75è aniversari 

'Montserrat Roig, revetlla 
d'hivern' és el títol de 
l'acte d'homenatge que 
tindrà lloc el proper 
dimarts 14 de desembre 
a la Jaume Fuster amb 
motiu del 75è aniversari 
del naixement de l'autora 
de L'hora violeta. A través 
de diversos formats, es 
recordarà i reivindicarà 
les múltiples facetes de 
l’autora catalana. L'acte 
arrenca amb una taula 
rodona a càrrec de les 
escriptores Anna Ballbona, 
Marina Espasa i Jenn Díaz. 
La guionista Oye Sherman 
farà un monòleg i Andrea 
Artero i Carles Gilabert, 
una lectura dramatitzada 
de 'Els catalans als camps 
nazis', en una adaptació de 
Carla Rovira. 

Jiwar mostra a 
Madrid vuit anys 
de residències 
artístiques
Casa Árabe de Madrid 
acull fi ns al 16 de 
gener una exposició 
comissariada per Mireia 
Estrada -ànima de Jiwar-, 
que reuneix una selecció 
d'obres fruit de vuit anys 
de residències artístiques 
amb creadores de l'àmbit 
del Mediterrani que 
han tingut lloc a l'espai 
gracienc. 

Pilar Aymerich
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Cultura
Breus

L'obra 'Paquito 
Forever', estrenada 
a l'Almeria, torna 
ara al Golem's

Aquesta setmana la sala 
Golem's recupera una 
de les obres 'estrella' de 
l'Almeria, Paquito Forever, 
peça on Joan Vázquez 
dona vida a l'emblemàtic 
personatge que va brillar a 
Flor de Nit, el cabaret.

el repor

Escoltar la Història 
L'autèntica Teatre aposta fort per un dels projectes estrenats aquest curs: del 27 
al 30 de desembre doble itinerari 'Gràcia autèntica', una proposta per viatjar al 

passat i descobrir la història de la Vila, explicada a cau d'orella. Literalment.

Silvia Manzanera

D
es que van estrenar-la 
a principis de setem-
bre, la proposta ha ca-
lat entre les famílies de 
la Vila i més enllà. No és 

ben bé una creació escènica clàs-
sica però té interpretació, guió 
i música. Això sí, l'escenari és el 
carrer i la història s'explica, li-
teralment, a cau d'orella. Gràcia 
Autèntica és una ruta ideada per 
Verónica Pallini, l'ànima impul-
sora de L'autèntica Teatre, que ha 
comptat amb l'assessorament de 
Josep Maria Contel com a histo-
riador local. L'escriptora Victoria 
Bermejo ha creat el text i el músic 
i educador social Daniel Landry és 
el responsable de la banda sono-
ra d'aquest itinerari especial per 
apropar la història als més petits. 

Aquesta proposta -que dura 
aproximadament 40 minuts i re-
corre diferents indrets de la Vila- 
es fa cada dissabte i diumenge, 
però la sala incrementarà els pas-

sis del 27 al 30 de desembre, ofe-
rint dues sortides (11.30 i 12.30h), 
"per descobrir alguns llocs se-
crets, traspassar murs i carrers 
i escoltar històries fabuloses que 
ningú coneix". 

Els responsables de la sala -que 
just abans de la pandèmia van fo-
calitzar el projecte cap a la pri-
mera infància així com les pro-
duccions pròpies -també volen 

fer arribar la proposta a les es-
coles, perquè consideren que és 
un "material pedagògic que faci-
lita l'aprenentatge d'una manera 
més vivencial". 

Aquests mateixos dies però en 
programació de tarda (16.30h), la 
sala programa un altre de les seves 
apostes de producció pròpia: 'Oh, 
uh, ah, ei! Terra, Aire, Foc, Aigua', 
una creació de Jordi Teixidó que-

descobreix als més petits els qua-
tre elements de la natura a través 
de sons, colors i textures. Pensat 
per a les personetes que vulguin 
descobrir per on volen les papa-
llones, on es plantes les fl ors i com 
fa el so de la pluja.

A més d'aquests intensius de 
Gràcia Autèntica, la sala ha in-
corporat al seu cartell de Nadal 
una nova activitat: un taller de 
titelles amb El Geko con botas. 
Objectiu: fer una joguina amb 
material reciclat, aprendre en 
família a construir el teu propi 
regal, i de pas posar una mica de 
seny al consum disparat d'aques-
tes dates. El taller es farà el pro-
per divendres 17 de desembre a 
les cinc de la tarda.•

Participants de Gràcia Autèntica es preparen per fer l'itinerari. Foto: Cedida

La sala vol fer 
arribar la proposta 
a les escoles, pel 
seu to vivencial

Cesk Freixas tanca 
la gira del disc 
'Memòria' amb 
un concert al CAT

El cantautor Cesk Freixas 
tanca la gira d'enguany 
de presentació del seu 
darrer disc Memòria, 
a l'escenari del CAT el 
proper 18 de desembre. 
Amb aquest disc, Freixas 
ha realitzat un intens 
procés de recerca, per 
tal d'introduir la poesia 
d'una manera més natural 
i directa en les seves 
cançons, submergint-se 
en tonades que provenen 
de la música d'arrel dels 
Països Catalans.
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La torratxa

Vacunes 

Pere Martí
@peremarticolom
 

C
ues per vacunar-se a darrera hora. 
Molta gent, de totes les edats. Els 
que fan cua no ho consideraven ne-

cessari o simplement estan en contra de 
les vacunes. Tot molt respectable, en el 
marc de la llibertat individual. El confl ic-
te sorgeix en saber on acaba la llibertat 
de no vacunar-se amb el dret a la salut 
que tenim tots els altres. Sí, estic vacunat. 
Ho vaig decidir lliurement, per protegir 
la meva salut, però també per responsa-
bilitat social. No vivim aïllats, vivim en 
societat i per tant, hem de conviure. 

Quan hi ha una pandèmia hi hem de 
fer front junts.

Estar vacunat no em garanteix ni evi-
tar el virus, tot i que la seva afectació és 
més lleugera, ni propagar-lo involuntà-
riament. El que és segur, és que sense 
la vacuna, la propagació del virus seria 
molt més alta, l’afectació més greu per 
les persones, hi hauria molta més mor-
talitat i una hospitalització molt elevada, 
probablement insostenible, per un siste-
ma sanitari que ho ha donat tot per fre-

nar la pandèmia. Només cal parlar amb 
el personal sanitari per veure què han 
fet i encara estan fent per combatre-la.

Ara com que cal haver-se vacunat 
per anar als restaurants o discoteques 
les cues per vacunar-se s’han disparat. 
És una bona notícia. Per la salut i per la 
restauració i l’oci, els sectors econòmics 
més castigats per la pandèmia. Algú po-
dria pensar que si et vacunes per poder 
entrar a un restaurant, també ho podri-
es haver fet per agafar el metro o anar a 
la feina. Però cadascú té les seves priori-
tats. El més important és que la vacuna-
ció avança i estem més a prop de derro-
tar la pandèmia.•

Òscar MejíasGraciencs a la contra

L
a Fira-Festa de Gràcia Solidària ja és aquí! Ha arri-
bat el moment anual de la solidaritat al barri. I la 
notícia és que arriba per desena vegada, cosa gens 
fàcil d’aconseguir. Per desena vegada, qui ho vulgui, 
podrà acostar-se a la plaça de la Virreina per ser a 

prop dels qui estan a prop durant tota la resta de l’any. Per 
donar un cop de mà als qui han donat mil cops de mà du-
rant mesos. Per desena vegada es podrà gaudir de la Festa 
on tothom hi és benvingut, amb activitats de tota mena 
per tal que cadascú pugui trobar-hi el seu encaix. Per de-
sena vegada es podrà gaudir de la Fira i ser testimonis 
de la riquesa artesanal dels més de vint països on Gràcia 
Solidària és present.

L’objectiu de la Fira-Festa de Gràcia Solidària no és no-
més el de prendre consciència de les situacions desfavo-
rables en que viuen a les zones on ells hi treballen, sinó 
també és que els visitants aprenguin i s’empapin d’aques-
tes cultures.

És per això que dins les activitats que s’hi faran aquest 
cap de setmana s’hi podrà trobar actuacions musicals com 
les del Grup Batalà, de de percussió samba reggae amb ar-
rels africanes, o de Charada, que proposa un recorregut 
pels diferents gèneres de la música popular contemporà-
nia, o el Grup Shiva, de dansa Bollywood. 

Aquestes actuacions musicals s’aniran trufant amb 
iniciatives més proactives, com tallers de dansa, xerra-
des informatives o, fi ns i tot, tast de vermut o xocolatada. 

L’associació AIDA, per exemple, proposa un Trivial sobre 
Les veus de les dones a Senegal, o un taller de dansa sene-
galesa per a tota la família.

Aquests dos dies de festa pretenen donar visibilitat a 
tot aquest any de feina en el que aquestes vint entitats han 
treballat en els seus projectes de nutrició, escolarització, 
acolliment, rehabilitació, salut, agricultura o ramaderia, 
gràcies als quals se n’arriben a benefi ciar més de 250.000 
persones arreu del món. Tot sempre basat en l’absolut vo-
luntariat dels seus participants i en el coneixement directe 
i presencial de les zones benefi ciades.

Ara que han recollit aquest coneixement directe sobre 
el territori ens el porten en forma de material artesanal i 
de cultura per transmetre. Una oportunitat de conèixer la 
cara més solidària del barri. Per desena vegada, tot aquells 
vinguts de llocs llunyans, des del Nepal fi ns a l'Índia, des 
del Tibet al Senegal, es reuniran durant tot un cap de set-
mana a Gràcia, a casa seva i a casa nostra. Impossible dei-
xar-ho escapar.•

Des de fa una dècada, les entitats solidàries de Gràcia que treballen arreu tornen a 'casa' al desembre. Foto: Cedida

10 anys de fi ra solidària

Tots aquells vinguts de llocs 
llunyans es reuniran durant tot 
un cap de setmana a Gràcia

No vivim aïllats, vivim 
en societat i per tant, 
hem de conviure. Hi 
hem de fer front junts


