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Dins del refugi número 14
Visita per primera vegada a la part no explorada de l’espai antiaeri 
que hi ha sota els carrers Santa Clotilde, Bellver, Topazi i Verdi

Primers metres del refugi, un cop superat l’accés de la tapa de clavegueram de Santa Clotilde Foto: Josep Maria Contel

Josep Maria Contel

E
l Taller d’Història de Gràcia i la unitat de subsòl dels 
Mossos d’Esquadra han entrat per primera vegada 
per conèixer i fotografi ar, en la part no explorada, 
el refugi 14, un espai antiaeri que discorre sota dels 
carrers Santa Clotilde, Bellver i en bona part sota els 

edifi cis que hi ha entre els carrers de Topazi i Verdi. L’equip, 
que ha cedit les imatges a l’Independent, ha entrat fa pocs 
dies a la galeria i a les cavitats subterrànies que desafortu-
nadament no estan en molt bon estat.

Malgrat els despreniments que s’han produït en tot el 
temps que ha estat tancat, la part visitada és com indica un 
plànol de l’època, cosa que permetrà en un futur fer-ne un 
estudi global, ja que aquesta part, es complementa amb la 
que hi ha sota de la l’antiga fàbrica tèxtil Macson i ara seu 
de l’Escola Superior de Disseny.

El refugi 14 és un més de les desenes dels amagatalls an-
tiaeris que ara farà 80 anys es van construir arran del pri-
mer bombardeig mortal sobre la ciutat, el 13 de febrer 1937, 
comès pel creuer italià Eugenio de Savoia amb l’objectiu de 
bombardejar el centre de la ciutat. Hi ha entrades al carrer 
Verdi, Topazi, Betlem i Santa Clotilde. Una part del refugi 
ja es va visitar el 1994 poques setmanes després d’haver-
se obert un accés al refugi de la plaça Revolució. Pàgina 4
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gar un centenar de persones a 
Lluïsos amb el resultat d’una pluja 
d’idees i propostes. L’objectiu era 
seguir treballant conjuntament 
en un marc on hi puguin entrar 
des de Gràcia On Vas a l’Assem-
blea Groga o des de Lluïsos fi ns al 
Banc Expropiat.

L’habitatge, l’educació, la salut 
o l’atenció als refugiats van cen-
trar els principals eixos de debat 
que ara es posaran en un docu-

ment de conclusions i que servi-
ran com a punt i seguit a les reu-
nions que la plataforma celebra 
cada 15 dies. La propera serà el 
30 de novembre a les 19.30 hores 
a Lluïsos. 

Entre els principals planteja-
ments de la jornada es va remar-
car com a denúncia, per part del 
Banc Expropiat, la relació d’una 
mitjana de 1.250 euros bruts de 
sou en les persones que treballen 

La Gràcia que Volem fa pluja 
d’idees en la jornada de debat 

La plataforma denuncia la relació sous-habitatge a 
la Vila i planteja espais de trobada per als refugiats 

A.B.

L
a plataforma d’entitats La 
Gràcia que Volem, impulsa-
da per una cinquantena d’en-

titats després del desallotjament 
del Banc Expropiat el maig passat 
-aquesta setmana fa sis mesos- ha 
superat una nova etapa en el seu 
desplegament amb la jornada de 
debat que aquest dissabte va aple-

La sessió d’habitatge de La Gràcia que Volem, dissabte passat Foto: A.B.

a la Vila, majoritàriament englo-
bats en el sector de l’hosteleria, i 
els 700 euros de lloguer de mitja-
na. Entre les principals propostes, 

Barri Obert va demanar que els 
equipaments públics es conver-
teixin en espais de trobada per als 
refugiats que arribaran.•

Política

Miguel Á. Aguilar: 
“Els antecedents 
són claus en el cas 
Llibreria Europa”
“Cada any es registren un 20-25% més de denúncies”, diu el 
fi scal de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de Barcelona

Albert Balanzà

E
l fi scal de delictes d’odi de 
la Fiscalia Provincial de 
Barcelona, Miguel Ángel 
Aguilar, enguany compli-
rà 25 anys de carrera i va 

fundar el 2009 el servei que més 
ha lluitat pel tancament de la 
Llibreria Europa.

Realment ja està tancada la Lli-
bre ria Europa?
La Llibreria Europa està tancada 
de forma cautelar, hi ha un procés 
judicial obert, al juliol la Fiscalia va 
presentar la querella i és a partir 
d’ara que s’ha de convocar el judici. 

Quin timing preveu? 
La recopilació de proves no s’ha 
acabat, però la postura de la 
Fiscalia és que hi ha material sufi -
cient per obrir el judici oral.

La Fiscalia és optimista?
No m’agrada fer pronòstics. Hem 
reunit material provatori i hem 
identifi cat autors. Considerem que 
hi ha indicis de criminalitat sufi ci-
ents. Estem convençuts que es pot 
arribar a una condemna.

Juga a favor d’una condemna els 
antecendets de Pedro Varela?
Una persona pot cometre un nou 
delicte i que tingui antecedents 
que no tinguin a veure amb el cas.   

Però en un delicte com aquest el 
perfi l de l’autor és molt important. 
A més, aquí hi ha un detall molt 
important i que justifi ca en part 
la presentació de la querella: hi 
ha vuit títols de llibres pels quals 
Varela ja havia estat condemnat 
i ell seguia venent-los. En el nou 
procés se l’acusarà d’això també i 
aquí, per tant, els antecedents ju-
garan un paper important.

El nou judici contra Varela afecta-
ria tant a un reingrés a presó com 
al tancament de la llibreria?
El tancament de la llibreria serà 
la conseqüència que hi hagi una 
condemna. I això és així perquè 
en l’última reforma del Codi Penal 
es contempla la responsabilitat de 
persones jurídiques i, per tant, la 
clausura d’establiment i la dissolu-
ció d’activitats. Per això ara mateix 
la llibreria i la pàgina web està tan-
cada de manera cautelar.

Quin paper juga la disposició ad-
ministrativa de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre la manca de lli-
cència per obrir l’establiment?
Això és a banda. L’Ajuntament, 

d’acord amb les ordenances, hau-
rà d’estudiar si aquesta llibreria 
reuneix els requisits per estar 
oberta. El procés penal segueix el 
seu camí. Imagini que -i jo espero 
que no- que el jutge aixeca les me-
sures cautelars perquè passa molt 
de temps; doncs l’Ajuntament pot 
estudiar si la llibreria compleix les 
ordenances.

Hi ha a Gràcia un altre cas judicial 
d’actualitat relacionat amb la fi s-
calia de delictes d’odi: el cas dels 
ucraïnesos a Sant Pere Màrtir.
Hi ha hagut acord entre les defen-
ses i les víctimes. [quatre anys per 
a l’agressor].
 
Última: després de 25 anys i set a 
la fi scalia de delictes d’odi, quin 
balanç fa dels avenços?
Quan vaig començar en aquest ser-
vei, estava tot per fer. Per comen-
çar, calia posar xifres al sofriment 
i així vam reformar el Codi Penal. 
L’alegria que tinc és que cada any 
es registren un 20-25% més de no-
ves denúncies. La ciutadania con-
fia que ens ho prenem seriosa-
ment. Això em tranquil·litza. •

“Hi ha un detall molt important: hi 
ha vuit títols de llibres pels quals 
Varela ja havia estat condemnat”

Bosch vol batejar 
Siracusa com a 
Francesc Vilaplana

El president del grup 
municipal d’ERC a 
Barcelona, Alfred Bosch, 
va proposar dijous, en el 
lliurament dels premis 
Francesc Vilaplana, que 
l’actual carrer Siracusa 
es bategi amb el nom 
de l’activista republicà 
que durant dècades va 
treballar al casal d’avis 
del carrer promovent 
activitats per a la gent 
gran. La secretaria 
general d’ERC, Marta 
Rovira, va lliurar els 
premis a Toni Torrens i a 
la Fundació Torres de Beà.

Breus

L’ANC, MPG i 
Casal Tres Lliris, 
amb les dones

L’ANC i el Casal Tres Lliris 
tornaran a col·laborar, 
després de l’experiència 
de compartir plaça per 
Festa Major, amb l’acte 
Ens volem vives i amb vides 
dignes, que es farà dissabte 
a les 19.30 a la plaça de 
la Vila. La convocatòria 
està organitzada també 
pel Moviment Popular 
de Gràcia, l’associació 
Dones No Estàndard 
i l’Assemblea de 
Pensionistes. Hi haurà 
actuacions musicals.

MIguel Ángel Aguilar, divendres a la biblioteca Jaume Fuster Foto: Albert Balanzà
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Dins del refugi 14
El Taller d’Història, amb el suport de Mossos, visita 
per primer cop la part no explorada de l’antiaeri 

Societat

Aïllants elèctrics, mínima instal·lació d’aquells temps Foto: Josep Maria Contel

(ve de la portada)

L
’accès a aquesta part del re-
fugi 14 es fa per una tapa 
de clavegueram, que hi ha 
al carrer Santa Clotilde. 
Després de baixar uns tres 

metres per una escala de gat que 
enllaça amb l’escala original, cons-
truida totalment amb maons, el 
descens segueix al cap de pocs 
metres amb un gir a l’esquerra i el 
tomb es manté a poc a poc fi ns ar-
ribar a fer un camí de 180 graus. Ja 
amb una profunditat de 15 metres, 
en aquest punt hi ha els bancs on 

La galeria principal, amb maons a mitja alçada, que no han impedit alguns despreniments Foto:Josep Maria Contel

L’accés es fa per una tapa de 
clavegueram que hi ha al carrer Santa 
Clotilde i a través d’una escala de gat

Obres a Vallcarca, 
Santa Àgata i 
Alegre de Dalt 

L’Ajuntament engega 
els dilluns 21 i 28 una 
nova tongada d’obres 
d’arranjament de voreres i 
de nova plataforma única. 
El primer cas correspon 
a avinguda Vallcarca, 
República Argentina i 
Alegre de Dalt i el segon al 
carrer Santa Àgata.

Breus

L’Ateneu de 
Fabricació ja 
té maqueta

L’Ateneu de Fabricació, l’espai 
multifuncional del carrer Perill 
8, es caracteritzarà per un re-
partiment de l’espai a partir de 
petites construccions lleugeres 
en forma de caseta en el seu in-
terior, segons ha donat a conèi-
xer el Districte aquest dijous en 
la sessió de retorn al debat que 
s’ha generat en els últims me-
sos. L’espai, que necessita una 
rehabilitació de la coberta exis-
tent però que mantindrà les en-
cavallades de fusta, tindrà no-
ves obertures a façana que
permetran la visió de l’activitat
interior des del carrer. Tal com 
marcava el calendari previst, 
aquest novembre es començarà 
a redactar el projecte executiu 
i l’aprovació inicial del projecte 
es farà a l’abril de 2017. L’obra 
es farà entre setembre de 2017 i 
el març de 2018, i entre els usos 
destava el paper de la Fundació 
Festa Major en la difusió i ela-
boració de guarnits.

A.B.

Carrer Providència

Carrer Sant Salvador

To
rr

en
t d

e 
l’O

lla

Plaça
del nord

s’asseien els veïns que hi entraven. 
A banda i banda, però, els maons 
només arriben a mitja paret, cosa 
que ha facilitat que part del sostre 
de terra hagi caigut. 

Després d’una petita galeria que 
hi ha a l’esquerra, la principal no-
més té maons en una banda i un 
gran desprendiment al centre. 
De sobte, hi ha un gir de noran-
ta graus on acaben el maons i a 
la dreta hi ha un pou de ventila-
ció cegat. A partir d’aquest punt la 
galeria només està excavada i re-

gistra diferents desprendiments 
aleatoris fins arribar a un gran 
desprendiment que difi culta el se-
guir avançant. La galeria principal, 
en qualsevol cas, presenta en tot 
el seu recorregut restes d’aïllants 
eléctrics, mentre que en tota la 
seva llargada hi ha diferents punts 
de llum d’emergència.

De tot això Adolfo Huguet, veí 
del carrer Verdi, que a banda d’es-
tar en les brigades de desenruna-
ment, també va treballar en el re-
fugi com persona contractada, va 
explicar en el seu dia com havia 
anat la construcció, el perquè de 
les seves entrades, galeries, pous 
de ventilació, materials, feina dels 
topògrafs i sobretot dels veïns que 
amb les seves quotes i també el tre-
ball voluntari alhora de fer feines 
de pic i pala, havien estat essen-
cials pel seu desenvolumpament. 
D’aquesta explicació sorgiren al-
gunes preguntes, algunes incògni-
tes, qüestions que amb el temps es 
van anar revelant, a través de dife-
rents documents que hi ha en dife-
rents arxius.•

Quan s’arriba a 
una profunditat 
de 15 metres, ja 
hi ha els bancs on 
s’asseien els veïns
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Societat

més. La plaça Lesseps, doncs, pot 
tenir en un futur el doble de taules 
que té actualment. El procés par-
ticipatiu ha prioritzat garantir el 
fl ux de vianants, els accessos del 
veïnat als comerços i el pas de ve-
hicles d’emergència i la conserva-
ció de l’ordre de les terrasses. El 
mobiliari admès, que s’haurà d’en-
dreçar a la nit, seran taules, cadi-
res i para-sols. El confl icte d’una 
terrassa a l’inici de l’avinguda 
Vallcarca es va solucionar a l’estiu 
movent la parada de l’autobús.•

La plaça Lesseps podrà doblar
l’espai dedicat a taules de terrasses

El confl icte puntual d’una terrassa a l’inici de l’avinguda 
Vallcarca s’ha solucionat movent la parada de l’autobús

Redacció

L
a reordenació de l’espai a la 
plaça Lesseps en el debat obert 
a tota la Vila sobre la reubica-

ció de velles i noves terrasses d’es-
tabliments de poública concurrèn-
cia ha culminat amb menys tensió 
però amb una conclusió rellevant: 
la normativa acordada permet 
mantenir les 36 taules autoritza-
des i es preveu encabir-hi possibles 
demandes futures –fi ns a 38 taules 

A.B.

Q
uan estan a punt de pu-
blicar-se les bases del 
concurs internacional de 
definició del nou model 
urbanístic de Vallcarca, 

l’Assemblea ha llançat un toc 
d’alerta aquesta setmana con-
tra l’Ajuntament qui, al seu parer, 
està posant “pals a les rodes” en la 
negociació amb les unitats d’actu-
ació que depenen de promotors 
privats, principalment Núñez y 
Navarro. En un comunicat fet pú-
blic dimecres, l’Assemblea deta-
lla els últims passos de la nego-
ciació en l’anomenada Taula de 
Concertació, sorgida ara fa dos 
anys de les jornades de participa-
ció: “el 10 d’octubre ens van dir que 
no tot es podria modifi car i el 20 
d’octubre ens van dir que tenien 
una quantitat limitada de diners”.

L’Assemblea admet que l’Ajun-
tament ha deixat triar en certa 

manera als veïns, però que s’ha 
començat a parlar del solar de la 
Cantera i que no hi ha voluntat de 
continuar. “Volem parlar de to-
tes les unitats privades”, apunten 
fonts de l’Assemblea.

La prioritat d’inversió, segons 
aquests veïns, seria l’eix que es 

formarà entre les escales de Mara 
de Déu del Coll, la plaça Farigola i 
l’hort -que volen ampliar-, la plaça 
Uri Caballero (Petanca) i l’accés al 
centre cívic de Can Carol. “No vo-
lem gastar diners només a expro-
piar alçades sinó també a expropi-
ar terrenys”, conclouen. •

Vallcarca insta el Districte 
a negociar tots els privats 
L’Assemblea denuncia “pals a les rodes” de l’Ajuntament perquè 
vol limitar la negociació a la Cantera per manca de diners

El solar de la Cantera, en una imatge recent Foto: Xavi Tedó

La terrassa del Bar Luis Foto: X.T.
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Albert Balanzà

E
ls districtes de Gràcia i 
Sarrià-Sant Gervasi han 
tancat aquest dilluns la 
negociació sobre la refor-
ma de l’avinguda Príncep 

d’Astúries, que es va engegar en el 
mandat passat i que s’ha concretat 
en un procés participatiu aquesta 
tardor. Tal com apuntava l’avant-
projecte que Projectes Urbans va 
posar sobre la taula aquest estiu 
(vegeu L’Independent núm. 634),  
la reducció de carrils serà un fet: 
dels cinc actuals –tres de baixada 
i dos de pujada– es passarà a tres 
–dos de baixada i un de pujada. De 
baixada hi haurà un carril més per 
aparcar 100 motos, contenidors de 
brossa, càrrega i descàrrega i per-
sones de mobilitat reduïda. 

El gran canvi aprovat, però, 
s’executarà amb l’espai per a vo-
reres, que passen de 2,20 metres 
a 4,50 per banda, i a les quals les 
acompanya la transformació en 
carrers de plataforma única de 

vies de forta connexió actual amb 
el carrer Gran com Rambla de Prat 
o Carolines. Totes les interseccions 
correran la mateixa sort, excepte 
Guillem Tell i Madrazo, ja en ter-
ritori de Sant Gervasi. El procés 
participatiu ha servit almenys per 
quantifi car l’augment d’arbres (de 
95 a 161), bancs (de 10 a 35), fanals 
(de 39 a 73) i passos de vianants 
(de 7 a 11).

Si bé és cert que ja s’ha acabat 
el debat, les obres, tenint en comp-
te l’habitualment farragosa trami-
tació municipal, no començaran 
fi ns al desembre de 2017 i duraran 
fi ns al febrer de 2019. Però l’Ajun-
tament, en tot cas, ja s’ha com-

Príncep d’Astúries pacta 
la reducció a 3 carrils i ja 
allibera voreres al febrer
La reforma preveu pacifi car Rambla de Prat, Breton de los 
Herreros i Carolines, i no farà parada d’autocars per Casa Vicens

El projecte del nou Príncep d’Astúries, en la presentació de dilluns Foto: A.B.

Els veïns no 
veuen clar l’únic 
carril ascendent 
i Badia parla de 
“decisió política”

promès a visualitzar les seves in-
tencions aquest febrer pintant el 
centenar d’aparcaments per a mo-
tos al carril de serveis descendent i 
obligant a baixar aquests vehicles   
de les voreres (hi haurà senyals de 
prohibit aparcar). També els con-
tenidors aniran a la calçada.

Les intencions de l’Ajuntament, 
en tot cas, són encara més clares: 
no només per la reducció de car-
rils sinó perquè la reducció de car-
rils no preveu cap estacionament 
d’autocars (ni per desencotxar) a 
prop de la Casa Vicens, que encara 
no té data d’inauguració. L’única 
inquietud veïnal, manifestada di-
lluns en diverses intervencions, és 
l’arriscada aposta de l’únic carril 
ascendent, que contempla un únic 
espai per als busos, el trànsit pri-
vat i qualsevol operació de càrrega 
i descàrrega momentània. La pre-
gunta del públic dilluns va arribar: 
“És tracta d’una decisió política?”, 
va apuntar un veí. “Sí, és una deci-
sió política; necessitem fer decréi-
xer el trànsit”, va respondre el regi-
dor de Gràcia, Eloi Badia.•

E
ls Castellers de la Vila de Gràcia, la colla que ja 
s’atreveix a fer torres humanes de gamma ex-
tra com el 9 de 8 que van intentar aquest cap 
de setmana, han celebrat aquesta setmana els 
vint anys d’un llunyà 23 de novembre de 2016, 

quan van fer ofi cialment el seu primer assaig. En un 
emotiu acte a la sala de plens del Districte i després 
del passi d’un vídeo retrospectiu, la colla ha fet públic 
el programa dels 20 anys que es compliran al llarg de 
tot l’any 2017 i en el qual destaquen la Setmana de la 
Colla al novembre que ve i la diada del maig. L’acte ha 

volgut recordar els pri-
mers assajos a la plaça 
del Sol, aprofi tant els 
pals dels fanals, o les 
seus gairebé itinerants 
de l’escola Jujol, el CAT, 
el pati del Districte, l’OSI 
(actual Espai Jove) i l’es-
cola Reina Violant.  

Els blaus arriben a 
aquesta segona dècada 
després de l’actuació a 
la plaça de la Vila en la 

seva vintena diada. Després d’uns mesos d’octubre i 
novembre per sota del que desitjaria el rotlle blau-
marí, el compromís de diumenge no permetia que 
quedessin coses al tinter. #TOToRES deia el missatge 
motivacional dels graciencs. A l’hora de la veritat van 
haver-hi sensacions ambivalents. Després de l’habitual 
5 de 8, que enguany han completat nou vegades, toca-
va l’assalt al 3 de 9 amb folre. Enguany aquest castell 
s’havia mostrat esquiu. Al torn de repetició, els graci-
encs van serrar les dents i van completar-lo amb bona 
execució, però certa dosi de nervis. Sisè castell de nou 
dels blaus aquest 2016. A tercera ronda, els CVG van 
apostar per duu a plaça per primer cop el 9d8. El cas-
tell va enlairar-se bé, però els menuts van dubtar.•

Els Castellers faran 
20 anys programant 
actes especials el 2017

La Setmana de la Colla i la 
diada del maig, cites de relleu

Imatge de l’actuació del passat diumentge Foto: Montserrat Torres

La temporada 
s’acaba amb 
el 3 de 9 amb 
folre, el 5 de 
8 i l’intent 
de 9 de 8



L’Independent de Gràcia
25 de novembre de 2016

7



L’Independent de Gràcia
25 de novembre de 2016

8

Esports

El CN Catalunya 
cau a Mataró 
i segueix en la 
penúltima posició

El CN Catalunya va perdre 
dimarts contra el Quadis 
CN Mataró per 10 a 4 en el 
partit aplaçat de la sisena 
jornada. Els maresmencs 
se’n van anar al descans 
amb una renda de cinc 
gols i a la represa els 
homes de Tato Garcia 
van retallar diferències, 
però els tres punts es van 
quedar a la Joan Serra. 
Amb aquesta derrota, el 
Cata segueix penúltim 
empatat a tres punts amb 
el Molins i encadena cins 
jornades sense sumar. 

Breus

Tercera derrota 
seguida dels 
Lluïsos, que 
baixen al novè lloc

L’equip de la plaça del 
Nord ha entrat en una 
crisi de resultats que 
l’allunyen de la zona 
capdavantera de la 
Copa Catalunya. Els 
jugadors de Marc Guiu 
van partir a Tortosa (73-
64) la tercera derrota 
consecutiva en un partit 
molt igualat. Una derrota 
que els relega a la novena 
posició a dos triomfs 
del quart classifi cat, que 
és precisament l’equip 
ebrenc, que ara entraria a 
fase d’ascens a EBA. 

Xavi Tedó

L 
’autèntic derbi arriba amb 
dos equips amb trajectòries 
molt diferents. La derrota a 
Terrassa enfonsa l’Europa 
en zona de descens, a tres 

punts de la tèorica permanència i a 
cinc de la salvació real perquè a dia 
d’avui hi ha tres equips catalans 
en descens directe a 2B. El Sant 
Andreu, en canvi, que ve de gole-
gar 6 a 2 al Santfeliuenc, encadena 
tres jornades sense perdre i ja és 
quart. L’arribada de Joan Esteva a 
la banqueta del Nou Sardenya no 

L’Europa, en crisi, rep 
el Sant Andreu, quart, 
en un derbi calent
La directiva escapulada augmenta de cinc a deu euros el 
preu de les entrades als andreuencs pels insults rebuts

El capità Àlex Cano al derbi de la temporada passada al Nou Sardenya. Foto: Àngel Garreta

ha servit de revulsiu. Els dos par-
tits que ha dirigit el tècnic bar-
celoní han acabat amb derrota a 
casa contra la Montañesa i a do-
micili contra el Terrassa i han en-
fonsat l’Europa al divuitè lloc amb 
només 11 punts dels 45 possibles 
en una dinàmica negativa que no 
sembla tenir aturador. Amb aquest 
decebedor bagatge, l’Europa rep 
un Sant Andreu, que ha trobat el 
camí de la regularitat i vol conser-
var la quarta plaça. Els escapulats, 
a més, perden per sanció Navarro, 
Rojas i Joel Marín, tres peces clau, 
i tenen les baixes del porter Moha 
i dels davanters Abel Rita, que no 
tornarà fi ns el 2017, i Reverter, que 
encara no s’ha recuperat.

La manca de gol de l’Europa, 
que porta 221 minuts sense mar-
car, anotant només 9 gols en 15 par-
tits, sent el pitjor equip, ha encès 
totes les alarmes al club, que busca 
desesperadament homes amb gol 
que supleixin les baixes i acabin 
amb la sequera. A l’espera de l’ar-
ribada d’un o dos killers, la directi-
va ha fi txat Gerard Tejedor, ‘Gueri’, 
un migcampista de 24 anys que ve 
del Cerdanyola. Un jugador que 
actuarà com a organitzador i que 
ocuparà la plaça de l’extrem Jordi 
Cano, que buscarà més minuts en 
un altre equip. El derbi arriba amb 
una nova polèmica després que la 
directiva gracienca hagi decidit pu-
jar de 5 a 10 euros les entrades als 
seguidors andreuencs pels insults 
rebuts en els dos partits de la tem-
porada passada. El Sant Andreu ha 
respost que mantindrà els preus re-
duïts per als afi cionats graciencs a 
la tornada.•

L’afi ció escapulada reclama 
més implicació als jugadors 
a les xarxes socials, que 
treuen fum. Els Eskapulats, 
que fi ns ara mai havien criticat 
els jugadors, van fer un tuit 
recordant la història de l’Europa 
i criticant la poca implicació de 
la plantilla. “Jugadors doneu la 
cara per l’escut o marxeu!”. 
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Conxa Garcia

L
’ús de l’energia és un dret bàsic 
(Drets Humans i Constitució). No és 
un bé de luxe. El mercat no hauria 

de lucrar-se als nivells que ho fa (IVA del 
21%, gestions sospitoses de les elèctri-
ques, portes giratòries, sistemes inefi ci-
ents...). S’ha de canviar la llei i l’import 
de l’IVA escandalós. L’Administració 
Pública ha de tenir una actuació ferma 
per protegir els sectors més vulnerables 
de la societat  i pressionar  on corres-
pongui. L’actual llei que regula el mercat 
elèctric no contempla l’accés a l’energia 
com un dret bàsic i permet pràctiques 

abusives. A Catalunya la Llei 24/2015 
insta les subministradores a actuar da-
vant d’aquesta situació, però no hi ha 
un reglament que la desenvolupi, tot de-
fi nint responsables i superant concep-
tes ambigus d’actuació. Tot això impe-
deix les persones tenir una vida digne 
i té greus conseqüències sobre la seva 
salut, alimentació, educació i relacions 
socials. Hem d’afrontar aquesta situa-
ció de forma col·lectiva i compromesa. 
Canviem a petites empreses alternatives 
i productores d’energies netes en front 
de les grans elèctriques. Donem suport 
al projecte de Distribuidora i operadora 
energètica Municipal, que actuarà amb 
criteris de  justícia social i sostenibilidad 
mediambiental.•

Opinió

Pobresa energèticaEditorial

Sis mesos després del Banc

E
ls sis mesos que han passat des dels fets del Banc Expropiat ja són 
prou marge per analitzar la certa evolució del debat que aquell so-
roll duia soterrat, més enllà de la violència sempre condemnable. El 

Banc Expropiat tècnicament, com a local obert, no existeix, i l’anomena-
da Sucursal, no té encara la dinamització que va assolir el seu referent. 
Dissabte passat un centenar de veïns es van reunir durant tot  el dia a 
Lluïsos per fer una pluja d’idees i propostes sota el paraigües que ha 
aportat des d’aquells fets la plataforma La Gràcia que Volem. Certament 
és un fòrum plural, que abarca des de l’entitat centenària que acollia 
l’acte fi ns als moviments so-
cials més combatius. I cer-
tament no s’han assolit els 
objectius de pluralitat que es 
desitjaven quan es va obrir el 
debat sobre el futur de la Vila. 
Possiblement el millor que ha 
passat en aquests sis mesos 
és que s’ha rebaixat notable-
ment la tensió que hi havia i el 
pitjor és que hi ha encara mas-
sa sectors de Gràcia que prefereixen ignorar-se abans que parlar. I tots 
formen part d’un paisatge únic, habitat per 120.000 habitants. Al marge 
de les actituds i diferències entre les persones, Gràcia segueix canviant i 
modulant el seu futur: només en sis mesos hem conegut que el creixe-
ment dels pisos turístics han mutilat el mercat de lloguer i l’han encarit 
un 37% (vegeu número 638), també sabem que el Districte ha ofert l’an-
tiga comissaria de Torrent de l’Olla al Casal Tres Lliris un any després 
de l’okupació (vegeu número 640) i també hem quantifi cat en 2.000 per-
sones els veïns expulsats per la gentrifi cació (vegeu número 643). En els 
últims dies la PAH ha aterrat a la Vila amb un bloc i a Vallcarca es mo-
uen coses en aquesta línia. Ho sabem a l’Independent, i us ho volem se-
guir explicant, ara amb un nou disseny, i la mateixa idea.•

Gràcia enganxa, fi ns i tot als càrrecs públics quan deixen 
de ser-ho i te’ls trobes en noves batalles, ja com a veïns. 
En els últims dies n’hem registrat dos casos. El primer és 
el de l’exdirectora d’Espai Públic i Llicències, Ester Garcia, 

que no va dubtar dilluns a intervenir en la sessió de retorn del pro-
cés participatiu de Príncep d’Astúries. “Ja no sóc a l’Ajuntament; per 
això parlo”, va dir-nos. El segon cas és de l’exconseller tècnic durant 
el mandat de la regidora Teresa Sandoval (1995-1999), en Max Arias. 
L’Arias s’ha assabentat de l’homenatge a Albert Musons, i ja ha dema-
nat que l’apuntem. 

Ull de 
dona

El millor: s’ha rebaixat 
la tensió; el pitjor: hi 
ha massa sectors que 
se segueixen ignorant

Canviem a petites 
empreses alternatives 
i productores 
d’energia neta 

El
depen-

dent
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de Gràcia

Què en 
penseu de 
l’okupació 
d’una 
fi nca a la 
Travessera 
de Gràcia? Marina Guillamón  

Estudiant

Crec que sempre que els okupes tin-
guin algun projecte per a benefi ci-
ar el barri, tampoc és tan negatiu 
que ocupin diferents espais. Això sí, 
crec que sempre haurien d’estar col-
laborant amb els veïns.

Anna M. Baldovinos 
Podòloga 

Penso que l’únic que han fet ha es-
tat traslladar el problema d’un lloc 
a un altre. Així no es resol res. 

Cristina Balaguer 
Estudiant

En la meva opinió, si estan ocupant 
un espai però se’n cuiden, respec-
ten els veïns i tenen un programa o 
projecte que benefi cia el barri, no 
és tan dolent que ocupin l’edifi ci.

Judith Calderón
Estudiant

El Banc Expropiat fa una labor soci-
al i cultural molt important a la ciu-
tat. I potser no seré jo qui defensi 
anar okupant edifi cis, però tampoc 
no entenc com no és l’Ajuntament 
qui ofereix un espai per a realitzar 
activitats d’aquest tipus. No veig el 
problema d’okupar un espai buit. 

Cartes al director

Black Friday
Sempre he viscut a Gràcia i amb els anys 
he anat veient com obrien i tancaven peti-
tes botigues de roba, amb molta persona-
litat però normalmente buides. Aquestes 
propostes emergents de moda represen-
ten perfectament al caràcter intercultural 
del barri i trobo que el Black Friday és una 
bona ocasió per a donar-los propulsió. Tot 
i que no deixa de ser una moda importada 
dels EUA, penso que hi hem de veure-hi 
el cantó positiu. En una època en què les 
compres es congelen, iniciatives d’aquest 
tipus, alimentades per grans campanyes 
publicitàries, poden suposar una fonmt 
important d’ingressos abans del Nadal. 
Així, m’agafo aquest dia com una invita-
ció a entrar a aquestes botigues, conèi-
xer-les i, mai se sap, potser comprar-hi 
alguna peça ara que toca el canvi d’arma-
ri. Pot resultar molt enriquidor de cara al 
futur del barri que aquest tipus de comer-
ços puguin créixer i no quedar-nos amb 
les cadenes que podem trobar a qualsevol 
punt de la ciutat. I a qualsevol altra ciu-
tat, també. Aquestes botigues són les que 
ens donen singularitat, la que ens donen 
personalitat i no poden quedar al marge 
d’iniciatives d’aquest tipus si no volem 
que la globalització acabi amb tot.  
Helena Ferran

Plaça del Sol
Ara que comença a fer fred, el que més 
greu em sap és que s’han acabat les nits 
d’entre setmana a la plaça del Sol. No dei-
xa de tenir la seva màgia que hi hagi una 
plaça que, de forma natural, s’omple cada 
nit de gent. D’amics que es troben per a 
fer una cervesa, tocar la guitarra, trencar 
una mica amb la rutina que en principi 
s’hauria d’allargar fi ns divendres. Però, 
com tot, no es pot evitar la infl uència de 
la corba estacional i de la meteorologia 
i, ara ja, comença a fer-hi fred i a estar el 
terra humit. La part bona? Que la plaça no 
es mou de lloc i que seguirà sent-hi quan 
torni a fer calor. 
Carla Prats
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Opinió
Opinió convidada

Jordi Fortuny, president de l’Associació Cultural 
L’Independent de Gràcia

Res a perdre, molt a guanyar

A
viat farà tres anys que es va crear l’Associació 
Cultural l’Independent de Gràcia, amb l’objectiu 
de continuar publicant aquest setmanari. La crisi 
econòmica i la crisi de la premsa impresa havia 
deixat sense energies la cooperativa De Barris, 

que havia editat l’Independent durant els primers tretze 
anys de la publicació. El relleu va funcionar i la prova és 
que avui dia l’Independent continua sortint al carrer, cada 
divendres, amb informació pròpia dels barris del distric-
te. Un fet insòlit en tota la ciutat, gràcies a la contribució 
de molta gent, però sobretot als 150 socis, entre entitats i 
persones a títol individual, que s’han sumat al projecte. És 
la versió gracienca del periodisme amb suport dels lectors, 
un model que s’escampa per tots els països democràtics 
que volen continuar tenint premsa independent.

Gràcies a això hem superat els primers tres anys de la 
nova etapa del setmanari, durant la qual s’han aconseguit 
bàsicament tres coses. Primer, el principal objectiu: que 
l’Independent no tanqués i continués fent la seva funció. 
Segon, estabilitzar els comptes de la publicació: és a dir, no 
perdre diners, encara que sigui a costa de deixar les despe-
ses i la retribució dels periodistes sota mínims, comptant a 
més amb la feina desinteressada de tots els col·laboradors.

I fi nalment, el nou disseny de l’Independent, que estre-
nem avui i que ens situa a l’avantguarda dels periòdics im-
presos a nivell gràfi c i estètic. El nou look del setmanari és 
tot un luxe per a una publicació de proximitat, que devem 
a l’art i a la col·laboració generosa d’Enric Jardí, lector de 
l’Independent durant anys i ara autor del disseny del set-
manari. La renovació, a més a més, també ha arribat al 
portal digital de l’Independent, que a partir d’avui estrena 
un aspecte completament nou inspirat en el periòdic im-
près. Això ha estat possible gràcies a l’esforç i els coneixe-
ments del periodista i enginyer gracienc Jordi Collell, i ens 
permet donar un salt  de gegant a internet.

Així, fem un balanç positiu d’aquests tres anys, que ens 
sembla justifi cat del tot. Si a començament de 2014, quan 
ens hi vam posar, ens haguessin dit que arribaríem fi ns 
aquí, no ens ho hauríem cregut. Però trepitgem de peus a 
terra i sabem que la feina no s’ha acabat. De fet, en els prò-
xims temps caldrà cobrir noves etapes si volem que l’Inde-
pendent, a més de present, tingui futur.

Crec que en els pròxims tres anys, per posar un termi-
ni raonable, caldrà consolidar l’Independent a nivell eco-
nòmic per garantir la seva continuïtat i no anar sempre 
traient la llengua a fora. Això passa perquè més graciencs 
decideixin donar suport al periòdic del barri i se’n facin 
socis, i per l’augment dels ingressos de publicitat.

En segon lloc, caldrà obrir l’Independent a més sectors 
socials, cosa que també permetrà eixamplar la base de lec-
tors i anunciants. Gràcia és un districte ric i plural, i amb 
l’avantatge que té un grau de cohesió social notable, supe-

rior a la mitjana de la ciutat. L’obertura a nous sectors ha 
de ser possible. Però ens l’hem proposat repetidament els 
darrers anys i és més fàcil de dir que de fer.

Finalment, en els pròxims tres anys caldrà posar les ba-
ses per al relleu generacional. Començar a incorporar gent 
jove a l’Independent, que aprengui amb els veterans de 
la casa i que pugui gestionar en el futur l’herència de tots 
aquests anys de periodisme compromès amb la informa-
ció local. Consolidació, obertura i relleu generacional són 
nous objectius que podem aconseguir. I els lectors habitu-
als hi podeu contribuir. Sabeu què signifi ca tenir premsa 
d’informació local al barri i ho valoreu. Per tant, aprofi teu 
aquesta setmana l’ocasió i comenteu amb la gent de casa 
o del veïnat la renovació de l’Independent. El boca-orella 
serà la millor campanya de publicitat que ens pugueu fer. 
Una campanya que cala fons i que no es paga amb diners.

Expliqueu que l’Independent publica cada setmana set-
ze pàgines amb informació pròpia, amb notícies que no 
surten enlloc més. I que publiquem la veritat perquè no te-
nim res a perdre, i molt a guanyar.•

Per fi , l’Independent 
és un diari seriós

Josep A. Torralba

A
vui m’estreno com articulista. Cada 
cert temps podré donar opinió 
d’allò que cregui. Espero poder fer-

ho bé i que no em fotin fora a la primera 
de canvi. Som-hi! 

L’Independent estrena nova cara, 
web inclosa. Segons diuen, s’adapten 
a l’any que vivim. No sé si això signi-
fi carà només un rentat de cara (nou 
disseny, noves fonts, nous espais, nous 
col·laboradors...) o que, per fi , serà el set-
manal que molts esperem i que canvi-
aran altres tarannàs que arrossega des 
de temps immemorials. Són moltes les 
qüestions que em vénen al cap: les por-
tades obriran amb la notícia més signifi -
cativa o amb la més polèmica? Deixaran 
de banda aquells titulars punyents que 
moltes vegades no tenen res a veure 
amb l’escrit de la notícia? Parlaran de 
tot i de tothom? O, el que és el mateix, 
deixaran de parlar tant d’alguns i do-
naran veu a d’altres que sembla que no 
existeixen? Es tornarà l’Albert un perio-
dista proper, amic de tothom i sense tan-
ta imaginació? Contrastaran una mica 
més profundament les notícies?

Sí, moltes preguntes sense resposta 
ara mateix. Perquè, com a tot, s’hau-
rà de donar temps per veure quin camí 
agafa aquest nou diari i si les preguntes 
tindran resposta o es quedaran en blanc. 
Haurem de donar una oportunitat i no 
desesperar en veure els primers exem-
plars. De tota manera, molts ànims en 
aquesta nova etapa que compartim. De 
moment, han ofert escriure unes línies 
a una de les persones més crítiques amb 
el diari. Potser sí que volen canviar.•·

La 
setmana

“Caldrà obrir l’Independent a més 
sectors socials, cosa que també 
permetrà eixamplar la base de 
lectors i anunciants; i això és 
més fàcil de dir que de fer” 
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Helena Vicente, presidenta 
d’Òmnium Gràcia

La República independent 
de (Òmnium) Gràcia

E
n molts sentits, Gràcia ha anticipat la República 
que estem construint arreu del país. Volem una 
República amb protagonisme de la societat civil 
organitzada, volem una gestió participada de les 
institucions, volem que els més febles siguin els 

més considerats, volem un desenvolupament respectu-
ós amb una tradició i una forma de fer pròpies del barri, 
volem que el gris no es mengi el verd, volem una llengua 
i estar oberts a totes les llengües del món, volem que la 
gent gran i les persones més petites comparteixin els pi-
sos, les places i els carrers... Volem, clar, una Gràcia neta, 
culta, desvetllada i feliç. I aquest podria ser el millor di-
buix de la República Catalana on volem viure. Un nou 
Estat que sigui realment nou, que sigui poc Estat i molt 

República, que sigui oberta al món i orgullosa del que és, 
del que ha estat i del que serà. 

També és un bon dibuix per entendre els paràmetres 
des dels que hem treballat a Òmnium Gràcia en el passat, 
els mateixos que assumim, amb il·lusió renovada, la nova 
Junta de l’entitat. Els propers dotze mesos marcaran bona 
part del nostre futur col·lectiu. Tenim la responsabilitat 
històrica de culminar aquest repte cívic, pacífi c i democrà-
tic amb un referèndum amb què explicarem al món què vo-
lem ser i com ho volem ser. 

El camí que ens ha de dur fi ns aquest referèndum pre-
vist per a l’estiu vinent està ple de reptes i proves que ens 
tocarà superar com hem fet sempre: des de la unitat d’ac-
ció, recercant aquells aspectes que ens són transversals, 
posant l’accent en totes i cadascuna de les lluites comparti-
des i deixant de banda divisions i discussions estèrils i mas-
sa sovint interessades. És per això que refermem Òmnium 
com un espai de trobada, d’acció i de refl exió per avançar 
i acompanyar la societat catalana durant aquests propers 
dotze mesos. També a Gràcia.

Ens agrada explicar que aquest camí cap a la nova 
República ja és la República en si mateixa, ja ens explica i ja 
ens defi neix. Un camí que només s’explica gràcies a totes i 
cadascuna de les persones que hi transitem. Us esperem.•

els tuits

Obrim fronteres

Carina Bellver

E
ls tracten com a delinqüents. Entre 
reixes, militars armats a les portes. 
Dormint amb tendes a la intem-

pèrie, a temperatures extremes. Sense 
aigua calenta. Amb dutxes a l’exterior. 
Amb poca assistència mèdica. Presons 
a l’aire lliure. No, no passen gana però 
sempre mengen el mateix: arròs, lle-
gums i una espècie de nuggets que no et 
sé dir si són de carn o de peix. El pro-
ducte fresc només el veuen aquells, ben 
pocs, que s’ho poden pagar. El temps 
passa lent i igual un dia rere l’altre per-
què no hi ha res més a fer que esperar. 
Només restar a l’espera de poder de-
manar asil. Però no tots ho podran fer, 
només unes nacionalitats concretes. I 

els que ho puguin fer no podran triar el 
quin país on anar. Mentrestant, el futur 
dels més petits s’esvaeeix sense possi-
bilitat d’aprendre res que no sigui com 
matar l’avorriment. Europa ha tancat 
les fronteres i Grècia esdevé presó per a 
més de 60.000 persones que han fugit de 
la guerra. Hi malviuen com animals amb 
l’ajuda de les Nacions Unides, que els as-
sisteix de forma molt bàsica però no els 
dóna els instruments per recuperar la 
dignitat. En paral·lel, Europa fa la vista 
grossa i  no compleix els compromisos 
de relocalització de refugiats. Mentre 
no ho facin, aquestes més de 60.000 per-
sones distribuïdes en uns 60 camps de 
refugiats només demanen una acolli-
da digna, més humana i que s’obrin les 
fronteres per poder decidir on refer la 
seva vida. Unes reclamacions que són la 
base d’una exposició de fotos que estarà 
fi ns el 9 de gener a la Sedeta.•

El 
bloc

El camí cap al referèndum 
està ple de reptes i proves

Gràcia Viva @Graciaviva 
Vist avui a la #ViladeGràcia a la @barcelona_GUB confi scant una pilota i fotent bronca als nens per jugar 
a la plaça de la Vila. 

Dolors Boatella @DolorsBoatella 
Per a recordar la fi gura de Rita Barberá més que un minut, cal memòria històrica. 

Albert Pujol @AlbertPugi 
L’assessor que ha fet els fi txatges i que va donar les baixes se li hauria de caure la cara de vergonya. 

Raquel @rakyreich 
Des de la jornada 1 que ho veiem... no tenim davantera a l’Europa.

Europa ha tancat les 
fronteres i Grècia 
esdevé presó per a més 
de 60.000 persones
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 30 de novembre 
Entrelineas de Rocho Erenberg. Joieria 
d’autor contemporània que barreja ma-
terials moders inusuals i tradicionals. 
Proposta minimalista, constructivista i 
geomètrica amb essència orgànica i sem-
pre original i moderna.
Verdi_Verdi espai d’art (Verd, 102)

Fins al 23 de desembre
Raons de Cor és una exposició de Julie 
Marchand, una veïna de Vallcarca. La 
mostra és el resultat d’una pesca de tre-
sors, en les seves pròpies paraules. Usant 
la tècnica del collage, juga amb paraules i 
imatges per crear una composició gràfi ca 
nova. “El resultat es presenta en forma de 
quadres i de caixes lluminoses , com unes 
fi nestretes poètiques, que ens expliquen 
històries. Un paisatge de paper, en un 
món de colors, per riure, evadir-se, evocar 
una situació… Un passeig lúdic en un món 
amorós de situacions estranyes”.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 12) 

Fins el 15 de gener
Edicions 1984. La ciutat dels llibres. La 
mostra repassa la trajectòria d’aquesta 
editorial independent: des dels seus inicis 
als 80, quan hi havia una intenció crítica, 
fi ns als grans relats de l’Europa contem-
porània passant per l’època totalitarista. 
Bibl. Jaume Fuster (Lesseps, 20-22)

Fins al 9 de desembre
UntitledBCN presenta una exposició 
dels estudiants de Metàfora Barcelona, 
Complete Nothingness, amb la inaugura-
ció aquest divendres 25 de novembre a les 
set de la tarda. La mostra es podrà visitar 
de dilluns a divendres. Comissariada per 
Oriol Texidor, hi participen Cécile van der 
Sommen, Eiko Hattori, Grace McLarty, 
Júlia Vilà-Rosell, Noora Sassali, Katherine 
Nelligan, Melle Skärfstad, Pil Anna 
Tesdorpf, Charmaine Kaufmann.
UntitledBCN (Topazi, 14)

Fins l’1 de desembre
El grup Il·lustradesm, format principal-
ment per il·lustradores emergents esta-
blertes a Barcelona, torna a unir-se en 
aquest projecte col·lectiu per a l’espai de 
La Festival. Enografi es reuneix un con-
junt d’il·lustracions al voltant de la temà-
tica del vi i tot el que suggereix. A més, 
hi ha una instal·lació col·lectiva a partir 
de caixes de vi il·lustrades que mostra els 
organismes, petits insectes i paràsits que 
habiten la vinya.
La Festival (Verdi, 67)

Fins al 27 de desembre
Un arma carregada de futur. 
Fotoperiodisme i ética. Mostra que re-
cull el treball de recerca fet per Joanna 
Chichelnitzky. Una exposició fotogràfi ca 
per refl exionar sobre el rol del fotoperi-
odisme avui dia i els valors que difon. La 
inauguració serà diumenge 27 a les 18 h a 
l’Ateneu Roig. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) 

Fins al 9 de gener
Obrim Fronteres. L’experiència de la pe-
riodista Carina Bellver en el seu particu-
lar viatge per conèixer de primera mà la 
situació dels refugiats.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Actes
Divendres 25 de novembre
Poesia: Enric Casasses i Laia Torrents.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80) a les 
20.30h

Concert: Isabel Vinardell & Isabelle 
Laudenbach.
CAT (Trav. Sant Antoni, 6) a las 21h

Concert: Due.
Cara B (Torrent de les Flors, 36) a las 
21.30h

Concert: The Magic Loss Orchestra.
Alfa (Gran de Gràcia, 36) a les 22.15h

Concert: Trio Tumbaos.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 21h

Concert: Outer Space.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 23h

Dissabte 26 de novembre
Concert: La cremallera.
Mercat de l’Abaceria (Puigmartí) a les 13h

Xerrada: Marçal Font i Ferran 
Bessalduch.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80) a les 
20.30h

Concert: Espanto + Antiguo Régimen + 
Comando Suzie.
Almo2bar (Bruniquer, 59) a les 21.30h

Concert: Els Terrícoles del Capità Twang.
Alfa (Gran de Gràcia, 36) a les 22.15h

Tast de Nit al Mercat de la Llibertat.
Mercat de la Llibertat (plaça Llibertat, 27) 
a les 20h

Espectacle de teatre: Liebestraum.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190) a les 
21.30h

Concert: Anthony Ocaña.
CAT (Trav de Sant Antoni, 6) a les 22h

Cicle Coll Fantasy.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (Aldea, 
15) a les 18h 

Diumenge 27 de novembre
Mercat de Segona mà La Puça de Gràcia.
Passeig de Sant Joan, 201) a les 10h

Jornada de ball: Swingui qui vingui.
Pl. Virreina a les 12.30h

Concert: Cristina Branco.
CAT (Trav. De Sant Antoni, 6) a les 19h

Espectacle familiar: Draps, de la Guilla 
Teatre.
Lluïsos (Nord, 7) a les 12h

Dimarts 29 de novembre
Cine: Melanie. The Girl With All The Gifts.
Verdi Park (Torrijos, 49) a les 20.15h

Concert: The Souls & Co.
Cara B (Torrent de les Flors, 36) a les 
21.30h

Xerrada: Confl ictes i refugiats: una mira-
da al món. Els confl ictes oblidats d’Àfrica.
Bibl. Vila de Gràcia (Travessera de Gràcia, 
104) a les 19h

Dimecres 30 de novembre
Xerrades: El cinema del director Takeshi 
Kitano.
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20-22) 
a les 19h

Concert: Un buen día.
Alfa (Gran de Gràcia, 36) a les 21h

Taller: Històries naturals que surten a 
passear.
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20) a 
les 18h

Dijous 1 de desembre 
Cine: Hombres Intrépidos.
Verdi Park (Torrijos, 49) a les 20.15h

Concert: Juan Mari Beltran Trío.
CAT (Trav. De Sant Antoni, 6) a les 21.30h

Poesia: Santi Pérez y Raúl Parra.
Cara B (Torrent de les Flors, 36) a les 
21.30h

Micròfon Obert: Open Mic Night.
Alfa (Gran de Gràcia, 36) a las 22h

Presentació del llibre : Mokámbo: aromas 
de libertad.
Biblioteca Vila de Gràcia (Travessera de 
Gràcia, 104) a les 18h

Recital: Homenatge a l’escriptora  
Montserrat Roig.
Lluïsos de Gràcia (Nord, 7) a les 20h

Entitats

Amb el suport de

Final DescoNNecta 
2016: Snooze + 
Wood+ Colomo 
Els barcelonins Snooze i els torello-
nencs Wood actuaran a la fi nal del 
DescoNNecta2016, el concurs impul-
sat per Lluïsos. Els dos grups es con-
fessen emocionats de poder compartir 
escenari amb qui consideren un ‘refe-
rent musical”; Joan Colomo i la seva 
banda seran els caps de cartell del 
concert, en el qual públic i jurat vota-
ran qui és el guanyador. Aquest serà 
l’últim concert d’aquest any d’en Joan 
Colomo amb tota la seva banda i no és 
fàcil veure’l amb el grup al complet. 
Divendres 25 de novembre a Lluïsos de 
Gràcia (Plaça del Nord, 7), a les 21 h

Recomanem

Divendres 25 de novembre
Lectura dramatitzada de Don Juan 
Tenorio. A càrrec de La Coquera Teatre.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
22.30 h

Dissabte 26 de novembre
Presentació de l’antologia de relats fan-
tàstics Històries de les Terres albes i al-
tres relats fantàstics.
Tuuulibreria (Planeta, 17), a les 18 h

Diumenge 27 de novembre
Titelles: Draps, de la Guilla Teatre.
Lluïsos Teatre (Pl. Nord, 7), a les 12 i 18 h

Diumenge 27, dilluns 28 i dimarts 29 de 
novembre
Tallers per adolescents (de 12 a 17 anys). 
Fem curtmetratges. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), d’11 a 13 h

Dilluns 28 de novembre
Llibrefòrum: El silenci del far, d’Albert 
Jubany.
El Centre (Ros de Olano, 9) a les 19.30h

Dimarts 29 de novembre
Joc de l’Amal Tikva pel Dia Internacional 
en Solidaritat amb el Poble Palestí.
Consell de la Joventut de Barcelona i 
Nexes Interculturals organitzen una ac-
tivitat en el marc del Dia Internacional 
en Solidaritat amb el Poble Palestí.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
18.15 h

Divendres 2 de desembre
Conferència: TTIP i Ceta, els nostres 
drets en venda. A càrrec de Carlos 
Alcoba i Lucia Basulto, membres d’AT-
TAC Catalunya.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19 h 
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La banda de la 
Vila Soweto, 
al cartell d’un 
festival a Jamaica

Soweto es convertiran 
dissabte en el primer grup 
europeu d’ska i reggae que 
actua en l’illa caribenya, 
en el marc del One World 
Ska & Rocksteady Music 
Festival, on formen part 
del cartell d’artistes com 
ara Toots & The Maytals, 
The Skatalites, Marcia 
Griffi  ths, Derrick Morgan 
o U-Roy, entre d’altres.

Breus

L’homenatge a 
José Batlló de 
Taifa i Andújar, 
aquest divendres

La llibreria Taifa 
homenatja aquest 
divendres 25 Josep Batlló, 
amb tres de les persones 
que en un moment o 
un altre de la seva vida 
van estar al seu costat: 
el periodista Gregorio 
Morán, Oriol Serrano, 
distribuïdor, i l’escriptor 
Javier Pérez Andújar.

Aida & Books 
celebra un any 
amb una festa 
a la Virreina

La llibreria solidària 
Aida&Books celebra 
aquest dissabte el seu 
primer aniversari amb 
una festa al carrer, que 
arrencarà a les 11.30 h a la 
plaça Virreina. Hi hauran 
activitats infantils tot el 
matí i la jornada clourà 
amb una “discoteca 
literària” a les 21 h.

Silvia Manzanera

E 
ls directors de la com-
panyia parisina Mise en 
Lumière, Mathilde Mottier 
i François Vila, són els 
impulsors del primer 

Festival de Theatre en Français de 
Barcelone que tindrà lloc el pro-
per mes de febrer a diferents sales 
de la ciutat, entre elles l’Almeria 
Teatre i la Sala Beckett. L’objectiu 
del certamen és descobrir obres de 
teatre contemporani en aquest idi-
oma, així com els seus autors, di-
rectors, intèrprets i altres agents 

L’Almeria se suma
al primer festiv al 
de teatre en francès
La programació inclou una desena d’espectacles, 
lectures i taules rodones de l’1 al 12 de febrer de 2017

La peça teatral ’A mon âge je me cache encore pour fumer’ de Rayhana Foto: Festival de teatre en francès

de l’escena francòfona. Segons els 
seus responsables, el festival neix 
amb la voluntat d’esdevenir una 
cita internacional que afavoreixi 
les trobades artístiques entre el 
sector i impulsi la generació d’ac-
cions conjuntes, com ara les co-
produccions. A més de l’Almeria 
Teatre i la Sala Beckett, l’Institut 
del Teatre i l’Institut Français tam-
bé s’hi sumen a la iniciativa i aco-
lliran part de la programació. 

En aquest sentit, el cartell es-
tarà conformat per  una desena 
d’espectacles en francès seleccio-
nats per la seva qualitat i capaci-
tat d’abordar temes socials de ca-
ràcter transversal i universal amb 
l’objectiu d’incentivar la refl exió i
l’intercanvi. Entre ells es represen-
tarà A mon âge je me cache encore 
pour fumer de Rayhana i Le Porteur 
d’histoire, escrita i dirigida per 
Alexi Michalik. El cartell complet 
es presentarà properament i es po-
saran les entrades a la venda. Els 
muntatges incorporaran subtítols 
per tal de facilitar-ne la compren-
sió al públic. També s’oferiran lec-
tures dramatitzades per tal de vi-
sualitzar l’autoria dramatúrgica i 
facilitar el camí cap als escenaris 
de nous textos teatrals. Les lectu-
res es faran tant en francès, com 
en català i castellà. A més, s’orga-
nitzaran taules rodones obertes 
al públic amb les companyies i al-
tres professionals que participen 
al festival; cada any giraran entorn 
d’una temàtica diferent, en aques-
ta, la traducció i adaptació dels es-
pectacles teatrals serà el fi l de con-
ductor. Sergi Belbel, entre d’altres, 
hi participarà.•

‘Flor de Nit, el cabaret’, un espectacle 
de Gataro, en cartell fi ns al gener. 
La versió de l’espectacle musical 
produït per Dagoll Dagom l’any 1992, 
a partir d’un text de Manuel Vázquez 
Montalbán, i dirigit per Víctor Álvaro 
torna a la cartellera de l’Almeria Teatre. 
‘Flor de nit’ suposa tot un símbol 
del que va ser la vida noctàmbula 
de la Barcelona d’entreguerres.
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Ramon Casalé

A la Galeria Comas (Passeig de Gràcia, 114) podem con-
templar l’actual treball del pintor olotí Toni Becerra 
(1967), on a través de la  sempre difícil tècnica de 
l’aquarel·la ens mostra alguns objectes personals que 
ens solen acompanyar en la nostra vida quotidiana. Es 
podria dividir en diversos apartats: l’univers de Tintin, 
el món de la coca-cola i del ketxup, les bicicletes, els cot-
xes i les càmeres fotogràfi ques. Becerra està conside-

rat com un dels millors 
artistes fi guratius cata-
lans, que tant es mouen 
dins de l’apartat hiper-
realista com del pop-art. 
Però que treballi amb 
l’aquarel·la aquest tipus 
de temàtiques no sol ser 
gaire habitual,  ja que 
semblen fetes amb acrí-
lic. El fet d‘interessar-se 
per una tendència apare-
guda durant els anys 60-

70 no s’ha d’entendre com un retorn al passat, ja que les 
seves propostes són plenament actuals tot i que, alguns 
objectes no ho siguin del tot, l’artista sap encabir-los bé. 
La bicicleta sol aparèixer amb assiduïtat repenjada a 
una paret, esperant al seu conductor, que possiblement 
deu trobar-se dins d’una botiga on venen llibres del 
Tintin. Altres elements són les càmeres fotogràfi ques 
analògiques, els rellotges, els cotxes, els telèfons o les co-
ca-coles i ketxups, confi gurant un mosaic d’objectes que 
habitualment treballaven els artistes pop. •

Toni Becerra, mirada al pop-art

Crítica 
d’art

No és habitual 
que treballi 
l’aquarel·la 
amb temàtica 
pop-art

La taula de novel·la negra, a la biblioteca Jaume Fuster Foto: A. B.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Sully. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16.00, 18.05, 20.10 i 22.15, Dj, 
16.00, 18.05, 20.10.

• Animales fantásticos y dón-
de encontrarlos. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 16.00, 19.00, 22.00. Dj, 
16.00, 19.00h

• Cigueñas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 16.00 i 18.00. Dj, 16.25.

• La chica del tren.  Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 20.00 i 22.15. Dj, 19.00. 

• La llegada. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 16.15, 19.10 i 22.05.

• No culpes al Karma de lo que te 
pasa por gilipollas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16.05, 18.10, 20.15 
i 22.20.

• Trolls. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
16.00 i 18.00.

• Doctor Strange. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 20.05 i 22.20.

• Un monstruo viene a verme. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 15.50, 
18.05, 20.20 i 22.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Oh! Quina joia! Dj, 16.00, 18.00 

i 22.00. Dv i dc, 16.00 i 18.00. Ds 
i dj, 12.00. Dg, 21.30. Dl i dm, 
16.00.

• Gracias jefe. Dm, 20.00.
• Grand Prix a la muntanya dels 

invents. Ds i dg, 12.00.
• LATcinema: Marina. Dv, 20.00.
• La sopa de lletres i altres con-

tes capgirats. Ds, 17.00.
• Bar Bahar. Dv, ds, dl i dm. 16.00, 

18.00 i 20.00. Dg i dc, 16.00, 
18.00, 20.00 i 22.00. Dj, 16.00, 
18.00 i 22.00.

• Después de la tormenta. Dc, 
21.45.

• Astral. Dm, 18.00.
• La pols. Dv, 16.00, 18.00, 20.00 

i 22.00. Ds, 18.30, 20.15 i 22.30. 
Dl i dm, 16.00, 18.00 i 20.00. Dc, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00. Dj, 
16.00, 18.00, 22.00.

• 10 años y divorciada. Dj, 20.00
• Metamorphosis. Dj, 20.00.
• Dear Zindagi. Dv, 22.30. Ds, 

12.30 i 22.30. Dg, 16.00. Dl, 
19.00.

• La isla de Giovanni (Cicle de ci-
nema i els Drets dels Infants). 
Dg, 11.00. 

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
•  Sala 1:   Retorn a casa. 15:50 , 

18:00  i  20:10. Green Room. 
22.20.  

•  Sala 2: El professor de violí. 
16.00 i 20.00.  Espies des del cel. 
18.00 i 22.00.

•   Sala 3: Festival de cinema i 
Drets Humans de Barcelona. 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.

•  Sala 4: L’espera. 16.00, 18.00 i 
20.00. Mustang. 22.00.

Sessions Texas nanos. En català i 
3 €. Ds i dg,16.00 :
•  Sala 2: Heidi. 
Diumenge 13 a les 12: 
•  Sala 1: Heidi. 
•  Sala 2: Les aventures dels cinc. 
•  Sala 3: Kung Fu Panda.

Verdi Park. Torrijos,  49. 
Mostra de cinema espiritual.
• Human (VOSE). Dv, 19.00.
• Fátima (VOSE) Ds, 19.30. 
• Land of mine (VOSE). Dg, 19.30.
• Les inocentes (VOSE). Dl, 19.30.
• Maravillosa familia de Tokio. 

Dm, 19.30. 
• L’editor de llibres (VOSCat). Dc, 

19.30.

Teatre
Sala porta 4. Església, 4-10
• Bienvenidos. Dv, 18.00h
• ENCANTADA ¿Quieres ser mi 

pareja? Dv, 22.00.
• El petit príncep màgic. Ds, 

17.00.
• Ball robat. Ds, 21.30.
• Xino xano Dg, 11.00 i 12.00.
• T-love 3000. Dg, 18.00.
• Bits&beats. Dg, 21.00.

Teatreneu. Terol, 24 www.teatre-
neu.com
• Magicomic. 21.00
• Monólogos poligoneros. 22.30.
• Microporno por dinero 21.00
• Impro Lovers Night 23.00
• Agencia Matrimonial. 19.30.
• A todo gags. 21.00
• Cesar Vinuesa. 22.30.
• Felisa me muero. 23.59

La fadista Cristina Branco presenta 
‘Menina’ al CAT. La cantant portuguesa 
Cristina Branco farà la presentació ofi cial 
a Gràcia aquest diumenge del seu darrer 
treball. Amb tretze treballs discogràfi cs 
editats, la fadista ha creat un estil propi, amb 
la seva càlida veu i tres guitarres. 

Silvia Manzanera

T
othom n’ha après alguna 
cosa. El públic i els prota-
gonistes del cartell. Amb 
aquesta màxima ha valo-
rat Sebastià Bennasar la 

primera edició del festival Gràcia 
Llegeix, que ha nascut per quedar-
se a  la Vila i seguir el seu objectiu 
de convertir-se, a més, en altaveu 
de l’activitat literària del districte. 
En aquesta primera edició, que va 
tenir lloc el cap de setmana del 18 
al 20 de novembre a diversos equi-
opaments, llibreries i biblioteques 
de Gràcia, van participar prop de 
900 persones. Segons els responsa-
bles, una xifra que podria variar la 
propera edició, si tenen en comp-
te factors externs, com ara altres 
cites importants en l’agenda fes-
tiva i cultural de la Vila. Tot i així, 
la valoració és positiva i ja pensen 

en repetir l’any vinent. Han vin-
gut per quedar-se. “És evident que 
ara sabem què i com podem mi-
llorar alguns aspectes del festival, 
però en general creiem que per se 
la primera vegada que organitzem 
un esdeveniment d’aquest tipus la 

resposta de tothom, autors, admi-
nistracions i públic, ha estat molt 
bona”, afegeix l’escriptor graci-
enc. Segons Bennasar, el nivell de 
la programació ha estat molt alt, 
destacant les taules rodones so-
bre les presons i sobre els delictes 
d’odi. “Personalment vaig gaudir 
moltíssim de la taula de literatura 
infantil i juvenil; va ser molt emo-
cionant veure com s’emocionava 
en Joaquim Carbó en veure el ví-
deo que ‘La mar de contes’ li havia 
dedicat”, confessa Bennasar.  

Un dels actes estrella, sens 
dubte, va ser l’homenatge a Enric 
Casasses en la Nit de Poesia, amb 
el mateix poeta, i que va reunir 
més de 80 persones a la sala d’ac-
tes de la Violeta. 

Tot i que hi haurà una segona 
edició, el festival no pretén cenyir-
se a una única data sinó que tindrà 
continuïtat tot l’any amb la cele-
bració de diferents actes, i esdevin-
drà, en la mesura del possible, en 
un altre altaveu de la Gràcia literà-
ria i cultural.•

Gràcia Llegeix es manté 
durant l’any i ja pensa 
en la segona edició
Prop de 900 persones participen en el festival, que va 
tenir en l’homenatge a Casasses el punt àlgid

Facebook i web, en actiu 
El primer Festival de Literatura 
Districte de Gràcia seguirà actiu 
durant els propers mesos, i 
farà servir les xarxes socials i la 
pàgina web per seguir recollint 
qualsevol activitat literària de la 
Vila. Alhora, el festival seguirà 
organitzant esdeveniments 
durant la resta de l’any.
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La torratxa

Això cau

Luis Ángel 
Fernández
Hermana

F
a uns anys, en les conferències o 
trobades de tota mena que tenien a 
Internet com a principal actor, hi ha-

via una pregunta recurrent: “Si cada ve-
gada depenem, o dependrem més, d’In-
ternet, com assegura vostè, què passarà 
si es fa malbé, si els satèl·lits cauen, els 
ordinadors no funcionen o l’electricitat 
“se’n va”? Sembla ser que la resposta la 
tenim al tombar la cantonada, tot i que 
encara no sabem del cert quina és.
Si fem cas als senyals, no als profetes 
que les interpreten, perquè no n’encer-
ten ni una, tot indica que Internet està 
a punt del col·lapse. Uns diuen que hi 
ha gent interessada que passi, uns al-
tres aposten per hackers d’origen mis-
teriós i no hi falten governs perversos. 
L’interès per treure benefi ci del que 

abans s’anomenava la Xarxa de Xarxes 
s’està convertint en una preocupació di-
ferent de la de ¿què passaria si deixés 
de funcionar?Qui més, qui menys, tots 
tenim solucions o no en tenim cap. El 
que costa reconèixer és que hem arri-
bat a un punt en què no n’hi ha. Parlem 
d’una infoestructura humana global, 
on es compleix rigorosament allò que el 
batre de les ales de la papallona en una 
cantonada del planeta desencadena un 
tifó furiós i inaudit en l’altra. I excep-
te en aquests exemples de la natura, hi 
ha poques creacions humanes en què es 
pugui actuar voluntàriament amb tant 
d’èxit. Només a Internet. Si el camp en el 
qual voleteja aquesta papallona, i no no-
més virtualment, està ocupat per més de 
4.500 milions de persones... Ho arregla-
rem encenent o apagant ordinadors com 
si fossin semàfors, o sol·licitant que ens 
portem bé, per favor, que si no algú sor-
tirà malparat?•

Fora Vila

M
’adono, ara que l’Albert Balanzà ens ha fet em-
barcar arterament, als meus nebots Enric i 
Jordi i, també, a mi –tots del ram de la ploma 
(suara digital)–, en aquesta nova aventura de 
L’Independent, que tots tres i, de fet, tota la fa-

mília, ja no vivim a Gràcia. 
Certament, deixar de viure al nostre barri de naixement 

no és una decisió que hom pren a la babalà i, en la majo-
ria d’ocasions, les circumstàncies hi obliguen. Els Borràs 
«petits» ja en parlaran si els vaga –encara que n’intueixo 
alguns raonaments– , però, efectivament, cap membre de 
la nissaga ja no és al seu lloc d’origen: mon pare –traspas-
sat massa jove–, per bé que gandesà de naixement, ja vis-
qué l’esclat de la Guerra d’Agressió des del Torrent de l’Olla; 
mons germans, ma mare, les meves dues fi lles, els altres 
nebots…, ja viuen llurs existències en terres pròximes o 
més llunyanes. I jo, d’ençà farà aviat tres anys, sóc per les 
muntanyes remences de la Garrotxa.

En el meu cas, vaig aparèixer per les terres de la Vall d’en 
Bas –on, no casualment, hi havia passat els estius feliços 
de la infantesa–, atret per un projecte molt ambiciós per 
bastir, des de l’autogestió i el cooperatvisme integral, una 
Ecovila. Passat el temps i per molts, massa motius, el pro-
jecte no va tirar endavant com nosaltres (la meva compa-
nya i jo) hauríem volgut, però un vell batec, que feia temps 
que em martellejava l’ànima, em feu decidir a quedar-m’hi 
per viure una existència allunyada, especialment del soroll 
(urbà i polític) i de l’agressivitat i la violència (urbanes i po-
lítiques), una vida més compromesa amb la terra i amb un 
entorn natural i social més adequat i just.

Potser perquè vaig viure sempre al barri durant els anys 

foscos del darrer franquisme i els esperançadorament llu-
minosos del transfranquisme, encara vigent (des de l’escol-
tisme al Pere Rosselló fi ns a El Llamp, passant per la lluita 
semiclandestina a Socors Català, la primera associació de 
veïns, el periodisme arreu, també en aquesta casa…), els 
darrers temps, des de 1992, els he viscut amb un cert desas-
sossec des del punt de vista de la vida quotidiana a la vila.

Tot canvia, certament, però la mudança que ha sofert el 
barri des dels meus gairebé seixanta anys depassa la meva 
capacitat d’adaptació a un canvi que, en la majoria dels 
seus efectes, ni he desitjat ni he volgut i que he tractat que 
fos diferent des de diversos àmbits. 

Certament, aquests mudaments els ha sofert tota la ciu-
tat que hi ha enllà del carrer Còrsega, però, al barri, passar, 
per exemple, de les desenes de drapaires que pràcticament 
aconseguien el residu zero, al miratge de la fal·laç recolli-
da selectiva (ara, sembla, amb estafa inclosa), hi va tot un 
món, un univers interposat per la societat del consum i el 
creixent «tantsemenfotisme» que, percebo, alguns vilatans 
practiquen i, fi ns i tot, pretenen imposar-nos.

Ja no parlo del creixent i preocupant augment de l’ocu-
pació turística o de l’abassegadora conversió cap al nego-
ci alcoholitzador o verdualire de locals que fa quatre dies 
eren comerços vius, molts cops familiars, sinó de la inde-
cent incivilitat que, dia rere dia, s’instal·la a la vila com si 
fos la «normalitat». És això el que volíem? Un barri per al 
campi qui pugui? Una vila abocada al fracàs engolidor de la 
globalització?

Les promeses dels politicastres s’esvaeixen, des de fa 
anys, a la comuna de la història i, mal m’està dir-ho, anem a 
mal borràs.•

Hi ha poques creacions 
humanes en què es 
pugui actuar amb tant 
d’èxit. Només a Internet

Jordi Borràs
Enric Borràs

Xavier Borràs

Plaça Borràs

Paisatge de la Garrotxa Foto: X.B.
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