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Gràcia recull 42.000 vots en
el referèndum amb un 89%
a favor de la independència
El ple de dimecres condemnarà les agressions policials després d’una
setmana en què l’aturada general va ser seguida en un 90% al nucli històric

Albert Balanzà

G
El carrer Gran de Gràcia, ple a vessar diuemenge 1 d’octubre Foto: J.F.

ràcia ja té resultats oﬁcials tancats després de
la tensa però sense incidents jornada del referèndum de l’1 d’octubre.
Més de 42.000 vots es van recollir en els 14 col·legis electorals ﬁnalment oberts (només el Casal
Siracusa va traspassar per raons
tècniques i de seguretat els seus
electors a l’escola L’Univers). Un
89% d’aquests 42.040 vots totals
van optar pel sí i un 7% van optar
pel no, a més del 3% de vots en
blanc i de l’1% de vots nuls que
es van registrar. Amb els resultats

a la butxaca però amb les escenes de múltiples agressions de la
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de
Policia a votants d’altres col·legis
a Barcelona i a Catalunya, Gràcia
va seguir en un 90% l’aturada general de dimarts, amb l’adhesió
principal dels quatre mercats,
dels tres grans clubs esportius i
ﬁns i tot de les obres de la Casa
Vicens. El ple del districte de dimecres que ve, si és que s’acaba
celebrant en funció de la situació
política a Catalunya, gairebé serà
monogràﬁc però el que és segur
és que condemnarà les actuacions
policials desplegades per l’Estat
amb rotunditat. Pàgines 2 a 4 i
Editorial.

Política
El ple deplorarà l’agressió
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La junta de portaveus debat dues declaracions institucionals
de condemna a l’actuació policial desproporcionada,
de suport als alcaldes i de sortida política

Albert Balanzà

E

l ple de dimecres que ve,
ajornat set dies per la situació política a Catalunya i
que arriba en una setmana
on tampoc es pot garantir que s’acabi celebrant, almenys
ja té ara per ara ordre del dia i ve
carregat de referències a l’agressió
policial protagonitzada l’1-O per la
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de
Policia a prop de 900 ciutadans. A
la junta de portaveus dels grups
municipals que s’ha fet aquest dimecres s’hi han presentat dues
propostes de declaracions institucionals de BCN En Comú i Esquerra
que ara entraran en una fase de negociació, però que fan una clara referència de condemna a l’actuació
policial desproporcionada que ha
vist tot el món.
La proposta del govern de BCN
En Comú, a la qual el seu soci del
PSC no ha volgut confirmar que
s’hi sumi, és la mateixa que es presentarà aquest divendres al ple de
Barcelona i remarca el caràcter pacíﬁc i no violent de les concentracions davant dels col·legis electorals.
En sis punts, els comuns condem-

nen l’actuació desproporcionada dels cossos i forces de seguretat espanyols, recolzen el Govern
com a acusació popular en els casos més greus de violació dels drets
fonamentals, exigeix a l’Estat que
pagui els desperfectes comesos en
les agressions de Barcelona, demana la dimissió de Mariano Rajoy i
insta les institucions a una negociació per trobar una sortida política.
La declaració a proposta d’ERC,
per la seva banda, també coincideix amb la del govern local en la
denúncia de les “brutals càrregues”
i la “repressió” per part dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat i completa la condemna donant suport
als 750 alcaldes que han estat processats per recolzar el referèndum
i als detinguts del 20 de setembre.
En una proposició paral·lela, els republicans també demanen la dimissió de Rajoy i la retirada de la
Guàrdia Civil i del Cos Nacional
de Policia desplegats excepcionalment, i en una pregunta al govern
pregunta quin valor dóna als resultats de l’1-O.
Però el previsible eix de debat del ple de Gràcia no s’acabarà aquí, amb aquestes dues
declaracions institucionals que

Votacions a l’escola Vedruna, després de llargues cues. Foto: J.F.

en un principi s’acabaran fusionant en el procés de negociació
obert ﬁns al dia 11. El grup municipal del PDeCAT ha presentat
una proposició on també dema-

Els
resultats

COL·LEGI
Alberg Mare de Déu de Montserrat
CASAL DE GRACIA
CEIP JOSEP MARIA JUJOL
CEIP LA FARIGOLA DE VALLCARCA
CEIP PARE POVEDA
CEIP PAU CASALS-GRACIA
CEIP TURO DEL CARGOL
ESCOLA JOSEP MARIA DE SEGARRA
ESCOLA JOVELLANOS
ESCOLA REINA VIOLANT
ESCOLA UNIVERS
ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA
ESPAI JOVE LA FONTANA
IES LA SEDETA
IES SECRETARI COLOMA
Total vots
Percentatges

Vots emesos

Sí

No

Blancs

Nuls

1.763
1.990
3.589
1.510
1.892
5.629
1.492
1.640
2.037
3.924
4.175
3.156
1.765
5.334
2.144

1.572
1.770
3.119
1.319
1.681
5.079
1.341
1.452
1.812
3.480
3.704
2.866
1.571
4.780
1.921

141
121
281
127
137
315
94
121
126
236
272
158
110
341
152

40
75
139
52
59
165
48
62
76
140
151
100
64
173
54

10
24
50
12
15
17
9
5
23
68
48
32
20
40
17

42.040

37.467
89%

2.732
7%

1.398
3%

390
1%

na la dimissió del president espanyol o del delegat del govern a
Catalunya, Enric Millo, i felicita
els organitzadors de la protecció
dels col·legis l’1-O com a “exemple
d’unitat davant el que només es
qualiﬁcar de barbàrie”.
També la CUP ha presentat una
proposició que condemna la “repressió infecta” dels cossos policials espanyols i demana reconèixer
els resultats del referèndum. Però
on afegeix una nova idea és en la
petició de suport del Districte per
a l’arrencada del procés constituent de la nova República a partir de
l’autorganització generada aquests

dies i no a partir dels reglaments
actuals de participació.
El Partit Popular, que aquests
dies ha polemitzat durament amb
la resta de grups municipals a través de les xarxes socials, també
contribuïrà al debat parlamentari demanant al Districte si ha
donat permís a la realització a la
via pública d’actes de campanya
previs, com el que van fer ERC a
la plaça del Diamant, o en espais
de titularitat municipal, com els
que l’ANC o la Taula d’Entitats
van fer al CAT, “en un clar incompliment del mandat del Tribunal
Constitucional”.

•

Més de 42.000 vots en el
referèndum a Gràcia i 89% de sí
Els 15 col·legis electorals han tancat
resultats oﬁcials amb 42.040 vots
emesos (requadre) i un 89% a favor
del sí. En xifres absolutes, 37.467
electors van votar independència,
2.732 van mostrar-s’hi en contra
(7%), 1.398 van ser en blanc
(3%) i 390 van ser nuls (1%).

Política
Gràcia s’atura en un 90%
després d’un 1-O tens
però sense incidents
L’Univers col·laborant amb el Banc Expropiat, passatgers del bus
turístic aplaudint votants al Pau Casals, detalls d’una diada èpica

A. B.

G

ràcia es va aturar dimarts en una jornada
inusual de resposta de
país a les agressions policials viscudes diumenge arreu de Catalunya en una orgia de violència desplegada per la
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de
Policia contra ciutadans que protegien amb les mans enlaire els
col·legis electorals. Per una vegada a Gràcia no li va tocar el rebre,
però no per això la resposta 48 hores després va ser diferent. Rara
era la botiga que obria als grans
eixos del carrer Gran, el Torrent
de l’Olla o Travessera de Gràcia i
les adhesions a l’aturada van anar
des dels clubs esportius (l’Europa,
CN Catalunya, Claror Sardenya…),
a les entitats (Lluïsos, Orfeò
Gracienc), els quatre mercats municipals, el metro durant bona part
del dia, els cinemes Texas, i ﬁns i
tot les obres de la Casa Vicens.
La jornada de vaga ja s’havia
escalfat dilluns al vespre amb
una assemblea multitudinària
amb 400 persones a plaça de la
Vila, bona part de les quals van
acabar concentrant-se davant
de la caserna de la Guàrdia Civil
de Travessera de Gràcia, al crit
d’“aquesta caserna serà una biblioteca”. Alguns inquilins de l’ediﬁci policial van contestar des del
terrat. Poques hores més tard, a
les 9 del matí, una cercavila de la
mateixa assemblea va fer piquets
informatius i a la tarda aquest i

Concentració a Jardinets durant l’aturada de protesta de dimarts Foto: Àlex G.

Els clubs esportius,
els mercats, una
majoria de botigues
i les obres de Casa
Vicens, amb la vaga
altres col·lectius locals es van concentrar sobretot als Jardinets.
Una manifestació ultra va recórrer el nucli històric al vespre provocant alguns desperfectes.
Només havien passat dos dies
després de l’1-O, amb 893 ferits
sobre la taula de víctimes de les
forces de seguretat espanyoles,
amb agressions d’aquests cossos
a Mossos d’Esquadra i a Bombers
i desenes de municipis terroritzats

per l’amenaça impune. La diada,
esquitxada d’èpica per la resistència de centenars de persones davant dels col·legis electorals, havia
arrencat divendres amb festes de
tardor programades als principals punts de votació i visites dels
Mossos d’Esquadra, els quals van
practicar identiﬁcacions a l’UNivers i al Reina Violant. Un dels actes més destacats en aquestes dues
nits va ser el concert de Mishima al
Pau Casals, amb més de 500 persones a la pista del carrer Legalitat.
A partir de les 5 del matí, però,
quatre hores abans que obrissin
els col.legis, va arrencar la jornada electoral pròpiament dita. En
el triangle Vedruna-Reina ViolantEspai Jove La Fontana s’hi van concentrar un miler llarg de persones
des de primera hora. A l’Univers pares i mares d’alumnes van ensenyar

les primeres paperetes en públic, al
Pau Casals un bus turístic va aturar-se i els turistes passatgers van
aixecar-se per aplaudir els votants,
al Jujol hi va votar el conseller
d’Interior, Joaquim Forn. Només
a Siracusa no es va obrir el col.legi
i els electors van votar a l’Univers.
L’actitud davant dels Mossos va
ser d’oposició al fet que entressin a
endur-se les urnes “pacíﬁcament”,
com van apuntar, per exemple, a
l’Espai Jove. En aquest context es
va iniciar la votació, que en casos
com l’Espai Jove o la Vedruna es va
aturar durant dues hores per problemes informàtics. Entre les 11
i les 14 hores tot es va accelerar i
això també va garantir presència de
gent al migdia, quan més es temia
una agressió policial.
La tarda va ser també tensa però
tranquil·la. Només hi va haver dues
falses alarmes a l’Espai Jove, quan
la Urbana va instal·lar pivots de
plàstic al carril bus i els manifestants ho van interpretar com un
preparatiu de l’arribada dels antiavalots espanyols; i també quan un
helicòpter es va aturar bona estona
enregistrant el carrer Gran ja ple de
manifestants. Al Serrat i Bonastre
les visites de policies de paisà van
ser la nota més inquietant i el Banc
Expropiat no va haver d’utilitzar-se
com a punt segur de les urnes de
l’escola L’Univers.
Escoles com el Reina Violant o
l’Espai Jove van arrodonir el dia
amb la visita d’una trentena d’observadors internacionals i de fotoperiodistes anglesos, francesos
i nord-americans.

•
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Estelades i actors
sortint a votar en
la representació
de ‘El Rellotger’

La representació de la
versió mudical de ‘El
Rellotger de Gràcia’, amb
un argument històric
però ja molt vinculat
als fets d’aquests dies,
va convertir-se sobretot
dissabte en un acte de
reaﬁrmació amb l’aparició
d’estelades en l’escena
del Cant de la Senyera o
diumenge amb alguns
actors fent la seva escena
i tornant a protegir el
seu col·legi electoral.
“No hem tingut plens,
perquè han estat tres
dies de mobilitzacions,
però estem contents”,
ha apuntat Teresa
Vergés, coordinadora de
l’espectacle.

Roger ‘Espa’, saxo
dels Soweto, ferit
en un ull per una
pilota de goma
El saxo tenor dels Soweto,
Roger Espa, és una de les
principals víctimes locals
de les agressions del CNP
i la Guàrdia Civil, després
que una pilota de goma
l’impactés directament en
un ull. En un comunicat, la
banda gracienca, habitual
de la Festa Major a Sant
Pere Màrtir, ha apuntat
que els fets van succeir
al carrer Sardenya, entre
Gran Via i Diputació.

Documents
El dia que vam tornar al col·le
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El cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 passarà a la història com un trencament però prevaldran
els col·legis com a símbols del poder popular. Milers de veïns van passar-hi hores i hores durant
tres dies, i sobretot entre les 5 del matí i les deu de la nit de diumenge, amb l’únic objectiu de
defensar un espai de votació. Fotos: A. Balanzà, J. Fortuny, A. Gutiérrez, J. Lou, F. De Cruz.

Societat
L’antiga seu del CIRE
a Gran de Gràcia serà
una residència privada
per a gent gran
L’últim gran ediﬁci buit de l’eix principal de la Vila ja fa
obres de rehabilitació per encabir una oferta de 40 llits

A.B.

G

ran de Gràcia activarà
aquest 2018 el local buit
més gran que hi ha en
aquest eix principal de
la Vila amb la inauguració d’una residència de gent gran
a l’ediﬁci del número 226, que fa
cantonada amb el carrer Betlem i
on hi havia hagut la seu del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció
(CIRE), depenent del departament de Justícia. Les obres ja estan en marxa des de fa pocs dies,
un cop l’Ajuntament ha concedit
la llicència corresponent i que va
més enllà dels moviments que el
2015 ja s’hi van fer a través d’un
simple assabentat d’obres que va
generar inquietud a nivell municipal en ple debat sobre la installació de nous hotels a Gràcia.
Fonts municipals, a partir de la
informació explicada pels treballadors a aquest setmanari, han
apuntat que la llicència correspon a una rehabilitació total de
l’ediﬁci i el seu canvi d’ús a residència de gent gran. Les mateixes
fonts apunten que en l’expedient
de sol·licitud s’hi preveu la reforma per a planta soterrani, planta
baixa i els quatre pisos d’alçada.
La promoció, que és privada, tindrà 18 dormitoris dobles i quatre
d’individuals amb una oferta global de 40 llits. Els treballadors en-

L’Independent de Gràcia
6 d’octubre de 2017

Breus

DiR anuncia un
nou centre a
Vallcarca amb
micromecenatge
Després de la franquícia
oberta al carrer Verdi i
dels moviments que ha
fet la competència a la
zona de Travessera de Dalt
(Snap ja en marxa darrere
la biblioteca i McFit en
aprovació inicial a sobre
del mercat de Lesseps), la
cadena de gimnasos DiR
optarà pel micromecenatge
per engegar un nou centre
a l’avinguda de Vallcarca.
Segons apunta el portal
Palco23, la plataforma
Crowdcube serà
l’encarregada de vehicular
la proposta. La cadena ﬁxa
ara al gener l’arrencada del
centre que fa mesos que
té previst a Travessera de
Dalt 4-6.

La biblioteca de
Vallcarca obre un
club de lectura de
música i paraula

Obres a l’ediﬁci que es convertirà en una residència per a gent gran, aquest dijous. Foto: A. V.

cara estan en una fase molt inicial
dels treballs, després del buidatge de runa i deixalles que van fer
abans de l’estiu, i tot just aquesta setmana han desencallat la posada en marxa d’un ascensor per
accelerar la primera fase de la rehabilitació.
L’ediﬁci de Gran de Gràcia 226,
amb una característica cantonada
postmoderna arrodonida, va tenir
una dinàmica comercial i laboral
sobretot a partir del 2004, quan

el CIRE s’hi va instal·lar amb les
seves oﬁcines i la primera botiga
de productes fets per presos. El
gener de 2005, però, un artefacte
de fabricació casolana va perforar
la persiana metàl·lica que toca al
carrer Gran, i el 2006 l’organisme
depenent de la Generalitat es va
traslladar a la seva encara actual
seu del carrer Enric Granados. No
va ser ﬁns al 2014 que una iniciativa privada va comunicar a través
d’un assabentat que començava a

arranjar el local en ple debat sobre futurs hotels a Gràcia.
“La voluntat del Districte és
seguir molt de prop aquesta
obra”. Així s’expressaven el 2015
fonts municipals quan ja a ﬁnals
d’aquell any els veïns van assegurar que en ocasions havien vist
entrar algunes nits des de material per fer una vintena llarga de
lavabos ﬁns a vehicles amb persones que anaven amb acompanyants de luxe.

•
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La biblioteca M. Antonieta
Cot i Miralpeix tindrà
aquest curs un nou club de
lectura: Música i Paraula.
Seran els dimarts a les
set i arrencaran el mes de
novembre, ﬁns al maig.
A les trobades es llegiran
i comentaran llibres
musicals, s’escoltaran
temes dels músics i de les
bandes protagonistes, i es
conversarà amb diferents
convidats en cada sessió.
L’objectiu és crear un
club de lectura en què
la paraula i la música es
troben per ampliﬁcar
la passió melòmana. És
gratuït i ja ha obert les
inscripcions.

Societat
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El comerç al carrer
aplegarà dissabte
més de 650 botigues
La iniciativa coincideix amb la
paciﬁcació de Gran de Gràcia i
amb la festa d’esport al carrer

Els veïns dels jardins
Puigverd reclamen
més mesures contra
l’incivisme dels ‘skaters’
El senyal de prohibit instal·lat pel Districte fa un any
després de les queixes no és suﬁcient, segons els afectats

Silvia Manzanera

L

Albert V. / Lucía Franco de Paz

M

és de 650 botigues de Gràcia sortiran al carrer el dissabte 7 d’octubre i participaran de la
Festa del Comerç des de les 10 del matí i ﬁns
les 9 de la nit. La iniciativa aplegarà un munt de propostes lúdiques i culturals per a persones de totes les
edats que vulguin gaudir el barri i conèixer els més
de 650 comerços de proximitat que participaran de
la festa. Aquest esdeveniment serveix per donar a
conèixer i fomentar el comerç de proximitat, enmig
d’activitats infantils i populars.
La jornada de botigues al
carrer del comerç de proximitat s’ha convertit en una
tradició consolidada que té
una gran acollida. Aquesta
iniciativa, a més de portar
el comerç al carrer, permet
descobrir la qualitat i la diversitat dels establiments i
serveis que formen part de
l’entorn més pròxim.
A més a més, aquesta
edició coincideix amb la Paciﬁcació del carrer Gran
de Gràcia, que se celebra el primer dissabte de cada
mes, i comportarà el tall del trànsit de 9:00 h a 22:00
h. També coincideix amb la festa infantil de l’esport,
que es farà entre 11 a 19 h. Durant aquest dia, algunes línies d’autobús també poden veure afectar el
seu recorregut.

La iniciativa
aplegarà
un munt de
propostes
lúdiques i
culturals

•

a problemàtica del veïnat dels Jardins d’Antoni
Puigverd segueix sense recular, tot i les queixes reiterades al Districte i la pressió
dels afectats per erradicar un problema que ja consideren de salut:
el soroll i molèsties provocades
pels skaters en aquesta zona que
s’intensiﬁca quan fan ús del muret lateral que hi ha al primer tram
de les escales, un soroll que té una
repercusió directa a l’interior de
les vivendes més properes i que es
produeix dia i nit. “Portem anys
de tortura pemanent”, assegura
Esteban Vaello, portaveu dels 160
veïns que han fet arribar les seves
queixes al Districte i que ara ha recollit el grup municipal Demòcrata
per portar al ple del Districte.
Segons Vaello, tot i les trobades
mantingudes amb els responsables polítics per trobar solucions
al conflicte, les mesures no han
estat suﬁcients. “L’any passat van
instal·lar un senyal que prohibeix
l’ús del patinet en els jardins però
ningú n’ha fet cas mai”. Per això,
els veïns proposen mesures “més
disuasòries”, com ara la imposició
de multes als “incívics”, tal i com
es recull a l’ordenança municipal
que regula aquesta pràctica i que
prohibeix l’ús del skate en espais
que no són els adequats.
El grup municipal Demòcrata
proposa que s’apugi la cota de co-

Vista dels jardins des d’una vivenda del carrer Indústria. Foto: Albert Vilardaga

“Patim una
angoixa constant
i ja no podem
més”, diu el port
aveu dels veïns
ronament actual del muret posant un passamà i així evitar que
els skaters s’enﬁlin i provoquin sorolls i molèsties “a qualsevol hora”.
“M’he arribat a encarar amb ells
perquè ja no podem més”, explica Vaello. “Patim angoixa a casa
nostra i sovint desitgem no serhi, ﬁns i tot m’he plantejat canviar de vivenda”, assegura el veí de

la Sedeta. A més de les multes i la
presència de la Guàrdia Urbana,
els afectats volen reunir-se de nou
amb el Districte per estudiar mesures que “sense que representin
un cost econòmic molt alt”, ajudin
a erradicar aquest problema.
Els veïns mobilitzats han recollit tota la documentació que defensa la seva posició “davant les
pràctiques incíviques a Barcelona”,
i que recorden en l’article 31 de
l’ordenança municipal amb les
mesures per fomentar i garantir
la convivència ciutadana als espais
públics, la qual no permet “la pràctica d’acrobàcies fetes amb patinets fora dels espais habilitats”.
“Sigui com sigui, estem al límit i
necessitem solucions urgents”,
clou Vaello.

•

Peris, Geli i Sanclemente glossaran Musons
Els tres periodistes obriran l’acte d’homenatge a l’activista gracienc el 28-O en el desè aniversari de la seva mort

A. B.

U

n any després d’iniciar-se els
preparatius, l’homenatge a
Albert Musons que la família i els amics han organitzat ja
només està pendent dels últims
detalls. El 28 d’octubre, dissabte,
tal com estava previst, la plaça de
la Vila i l’Oratori Sant Felip Neri
seran els dos escenaris d’un matí
de record a l’activista gracienc, vicepresident del Districte, dirigent
del PSC, periodista, historiador i
soci de múltiples entitats, que va
morir ara fa deu anys, el 30 d’octubre de 2007.

El periodista Joan Carles Peris,
cap d’Internacional de Televisió
de Catalunya, serà el conductor de l’acte a l’Oratori, obrint
conversa amb dos altres companys de professió i amics de
Musons, Carles Geli, sotscap de
Cultura de El País a Catalunya, i
Vicenç Sanclemente, sotsdirector de Ràdio 4 i excorresponsal de
TVE a l’Havana, Pequín, Mèxic i
Washington. La tria de tots tres,
segons l’equip organitzador, obeeix a la relació que Musons va
mantenir amb tots tres en diverses etapes professionals i vitals a
l’Agrupament Escolta Abat Oliva
(amb Peris), a TeleGràcia i Carrer

Albert Musons, en una imatge retrospectiva Foto: Arxiu

Gran (amb Geli) i a Carrer Gran i a
la universitat (amb Sanclemente).
Prèviament a aquesta conversa a
tres a l’Oratori, la diada haurà començat a les 10. 30 hores amb una
cercavila protagonitzada per les
colles de cultura popular de Gràcia
des de la plaça de la Vila. A les 11
hores hi haurà l’arribada al claustre del carrer del Sol, on es farà el
lliurament dels llibres Cartes des de
Menorca i A tota la bona gent que he
conegut i on també hi haurà venda
oberta dels llibres al públic. De la
conversa a tres es passarà a algunes lectures d’amics, i un aperitiu
-amb croquetes, òbviament- tancarà la diada.

•
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Breus

Candidatures
als premis Nit
de l’esport de
Gràcia 2017

Les candidatures als
premis Nit de l’esport de
Gràcia es poden presentar
ﬁns l’11 d’octubre. Les
diferents modalitats
d’aquest premis volen
distingir l’esforç esportiu,
masculí i femení,
individuals i d’equip, així
com també les iniciatives
pedagògiques, socials
comunicatives i justes
lligades a l’esport. Com a
novetat, aquest any s’han
canviat dues categories,
les noves són millor
activitat de foment de
l’esport inclusiu i millor
acció lligada al joc net.

El dissabte se
celebra la festa de
l’esport infantil
a Travessera
El dissabte, des de les 11
del matí i ﬁns a les 7 de
la tarda, se celebra una
nova edició de la festa
de l’esport infantil a
Travessera de Gràcia, entre
plaça Joanic i Nàpols,
coincidint amb la festa del
comerç al Districte. Els
carrers es tallaran perquè
tots els nens i nenes
puguin gaudir de franc de
fer esport al carrer.

Esports
El Vedruna aconsegueix
el debut somiat per a
qualsevol debutant
Els verds van guanyar per 85 a 60 el Sant Cugat, un dels
favorits del grup, gràcies a l’encert des de la línia de tres

Albert Vilardaga

Francesc Pascal
va ser el millor
del partit amb 21
punts, inclosos
4 triples

D

ebutar a la màxima categoria del bàsquet català i fer-ho guanyant de 25
punts de diferència, contra un dels equips que, a
priori, ha d’estar a la part alta de la
lliga és el debut somiat per a qualsevol nouvingut a la categoria, i el
Vedruna Gràcia ho va fer realitat el
cap de setmana passat. Però res no
és casualitat, unes setmanes enrere, l’entrenador Sunyol Costa ja havia avisat que l’equip estava treballant bé, que malgrat algunes baixes
en pretemporada, ja sigui per motius laborals, o bé per alguna lesió
inoportuna, l’equip estava creixent,
i el dissabte es va fer palès.
La primera cistella dels verds
a Copa Catalunya va ser obra de
Víctor Sabartés, després d’una
bona assistència del capità, Albert
Martín. La igualtat al marcador va
durar ﬁns a mitjans del primer període, quan els graciencs van encadenar quatre triples de forma
consecutiva i van aconseguir les
primeres avantatges a l’acabar el
quart (24-13). Al segon període el
Sant Cugat va reaccionar, com era
de preveure, i el partit es va igualar. Malgrat tot, el Vedruna va seguir manant al marcador, liderats
per l’encert d’una de les cares noves
de la temporada, Francesc Pascal, i
va arribar al descans amb 7 punts

El Vedruna va debutar a Copa Catalunya amb un triomf contundent. Foto: Cedida.

La FCBQ va suspendre els partits
de diumenge a la tarda. Va afectar
el sènior masculí del CB Coll i el
femení del Vedruna. Pel que fa
la resta d’equips, victòries dels
masculins del Pedagògium, Safa
Claror i Lluïsos de Gràcia, a més
dels femenins del Claret i Lluïsos.
Derrota dels sèniors femenins
del Safa Claror, el Pedagògium
i el sènior masculí del Claret.

d’avantatge (46-39). Començar
amb una bona dinàmica el tercer
quart era clau per les aspiracions
gracienques de fer-se amb la victòria, i així va ser, jugadors amb
experiència a la categoria com
el pivot Luis González, o el mateix Pascal, van posar-se l’equip a
l’esquena i van donar a l’equip de
Sunyol Costa avantatges de ﬁns a
20 punts. Els visitants es van veure superats, per la il·lusió i l’encert
gracienc i el marcador va acabar
amb un contundent 85-60.
L’encert des de la línia de 3 punts
va ser el principal argument dels
homes de Sunyol Costa, que van
anotar 12 triples de 29 intents, mentre que el Sant Cugat només va ser
capaç d’anotar-ne 2 dels 19 que va
llençar. El jugador més destacat del
partit va ser Francesc Pascal, que va
anotar 21 punts, inclosos 4 triples,
i va acabar amb 23 de valoració. El
proper partit dels verds serà aquest
diumenge, a 2/4 de 8 del vespre a
la pista de l’Alpicat, una de les més
complicades de la categoria.

•

El CN Catalunya arrenca una nova
temporada amb l’objectiu de no patir
La directiva ha fet un esforç econòmic per confeccionar un
equip competitiu i acabar amb les diﬁcultats de l’any passat
A. V.

L

a temporada passada ja és història al ‘Cata’, ja només val el
que s’aconsegueixi a partir
d’ara. La retallada pressupostària que va patir l’equip la temporada passada va fer que el ‘Cata’
visqués una temporada molt complicada i amb patiments ﬁns a les
últimes jornades per poder mantenir la categoria. Enguany l’equip
que entrena una temporada més
el Tato Garcia desprèn més il·lusió,
no es volen marcar un objectiu
molt clar, però sí que tenen clar

que volen viure una temporada
més tranquil·la i sense patiments.
La directiva ha fet un esforç
econòmic per poder reforçar bé
la plantilla, i crear un equip més
competitiu que sigui un malson
per a qualsevol que visiti l’equip
gracienc, que de cara aquesta
nova temporada tornarà a jugar a
la Piscina Sant Jordi.
L’equip presenta un total de deu
incorporacions, entre les quals
destaquen les de Rai Santiveri i
Alejandro Idarraga, a més a més de
les de Diego Malnero, Luis Alberto
López, Roger Nogué, Gerard
Montero, Vicenç Zurita, Tomás

Alfonso, Jordi Chico i Max Vernet.
En canvi, no seguiran a l’equip
11 jugadors: Adrià Carabí, Pep
Aguilella, Marc Ahulló, Arnau
Ariño, Enric Arnella, Gabor Egedi,
Miquel Gasulla, Marc Hernández,
Albert Plazas, Stefan Popovic i
Ricard Prats.
El dimecres es va presentar la
Divisió d’Honor del waterpolo al
Museu Olímpic de Barcelona, amb
representants de tots els equips,
els graciencs hi van estar presents
amb la ﬁgura del seu entrenador,
el Tato Garcia. El debut del ‘Cata’
serà aquest dissabte a casa, a les 6
de la tarda, contra el CN Terrassa.

Els graciencs debuten aquesta jornada contra el CN Terrassa. Foto: CNC.

Les que hauran d’esperar una
mica més per debutar a la nova
categoria serà l’equip femení.
L’equip que entrena Gabor Egedi
està acabant la posada a punt amb
victòries importants com l’aconseguida en el torneig de l’AESE de
L’Hospitalet o el partit de Copa

Catalunya disputat contra el CN
Sabadell, un dels millors equips
d’Europa, en els quarts de ﬁnal de
la Copa Catalunya.
L’estrena oﬁcial de lliga de les
gracienques serà el 21 d’octubre, a
casa, a la una del migdia, contra el
Club Waterpolo Elx.

•
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L’Europa i els Eskapulats es
reuneixen per intentar atraure
seguidors al Nou Sardenya

Breus

El Gràcia FS
arrenca una nova
temporada a la
Divisió d’Honor

El club ha anunciat que cada soci podrà retirar un màxim de 10 entrades anticipades per
partit a 5 euros ﬁns Nadal, una decisió que la grada d’animació veu com un primer pas

A.V.

C

alia una solució i l’estan començant a trobar.
Representants de l’Europa i dels Eskapulats
es van reunir el passat
dimecres per buscar una fórmula per tal d’abaratir el preu de les
entrades després que el club suprimís els descomptes de la temporada passada. Finalment, el
club ha anunciat que cada setmana de partit al Nou Sardenya, els
socis que tinguin el carnet en vigor podran retirar un màxim de
10 entrades a 5 euros cada una,
la meitat del preu habitual si es
compren a la taquilla, però ho
hauran de fer entre el dimecres
i el divendres d’aquella setmana.
Una proposta que els Eskapulats valoren positivament: “És un
primer pas, esperem que nos sigui l’únic, però veiem una bona

Aﬁció al Nou Sardenya. Foto: À. Garreta.

predisposició del club per inAmb aquesta promoció el club
busca potenciar la presència de
més aﬁcionats ocasionals al Nou
Sardenya, i que a la llarga puguin
acabar abonant-se al club, i po-

sar en valor el fet de ser soci del
club. Aquesta promoció es durà a
terme ﬁns el Nadal, quan arribin
aquelles dates el club valorarà si
ampliar o modiﬁcar la campanya
en funció de l’èxit obtingut.

En matèria esportiva, l’equip
de Joan Esteva va tirar d’èpica per
trencar la mala dinàmica que portava. La primera meitat contra el
Figueres va acabar amb empat a
zero, i al minut 54, Ferrón avançava els locals després de driblar
Fer. Com ve sent habitual, amb
el marcador en contra l’Europa
va mostrar la seva millor versió,
però a diferència dels partits anteriors, aquest cop va tenir premi.
Al minut 70 David Jiménez va assistir al segon pal i Javi Navarro
va fer el gol de l’empat, i quan
semblava que els dos equips s’emportarien un punt, el porter local
va refusar primer el xut d’Uri, i
després el de Damià, però en el segon refús la pilota va quedar morta i David Jiménez, a plaer, va fer
el gol de la victòria. Els escapulats
buscaran encadenar la segona victòria seguida el diumenge, a les 12
del migdia, al Nou Sardenya, contra el Santboià.

•

El Gràcia Futbol Sala
comença aquest cap de
setmana la competició
oﬁcial a la Divisió d’Honor
Catalana i ho farà visitant
la pista del FS Casserres
el dissabte a 2/4 de 7 de
la tarda. A més a més
del primer equip, el club
gracienc comença una
nova temporada amb
set equips més, un a
la categoria aleví, dos
infantils, dos cadets i dos
juvenils. L’altra entitat
que també competirà de
forma federada en futbol
sala serà La Salle Gràcia,
que disposa d’un equip
en la categoria aleví, que
també debutarà aquest
cap de setmana i ho farà
rebent l’Horta, a les 10 del
matí, al pati de l’escola.
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Cartes al director
Editorial

La caserna, un equipament
que torna a ser incòmode

L

’octubre de 1990, i així ho recull l’hemeroteca, es va iniciar una de
les campanyes que han tingut més arrelament veïnal al Camp d’en
Grassot, la que demanava la suspensió de la construcció de la comandància superior de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia. Sis mesos
abans s’havia enderrocat la caserna precursora, i els veïns van reaccionar
als nous plans amb una llençolada als balcons, manifestacions de protesta,
i ﬁns i tot pintades als parabrises dels vehicles. El lema central va ser Cap
balcó sense llençol i les consignes eren “al cor de la ciutat, no zona militar”,
“la caserna no té gràcia”, i altres de difícil cadència rítmica com “caserna,
no; equipaments, sí”.
Han passat 27 anys i la comandància ha deixat de ser-ho -per la quantitat d’efectius que hi ha; també la desaparició de l’amenaça d’ETA fa innecessària una instal·lació amb les mesures de seguretat com les que té
l’ediﬁci actualment, i totes les instal·lacions similars, com la comissaria
del Cos Nacional de Policia a la Rambla Guipúscoa, s’han reconvertit i han
mostrat una imatge més permeable. Els veïns, però, tornen aquests dies
a viure amb tensió les conseqüències del conﬂicte polític entre Espanya
i Catalunya, agreujats sobretot per les agressions d’agents policials vinguts majoritàriament de la resta de l’Estat. Ja fa massa dies que hi ha una
o altra manifestació. A la caserna també hi ha veïns, que fan la mateixa
vida que els de la vorera del davant, i allà hi va viure el primer director del
Servei Català de Trànsit, el tinent coronel Jaume Samsó. A la bona biblioteca que hi ha, hi ha samarretes del Barça, de l’Espanyol i de l’Europa.
Però tant el Districte com els veïns viuen encara amb incomoditat la
presència d’una instal·lació militar infrautilitzada i sobreassegurada que
faria un millor ús en tant que illa d’equipaments socials i culturals per a
un Camp d’en Grassot que només té la Sedeta com a pulmó mentre l’antiga Henkel creix com a hotel desmesurat. La caserna té una dimensió que
es pot permetre mantenir en un futur immediat l’habitatge interior amb
tots els veïns que ara té i amb altres que hi vulguin accedir. Però la caserna com a ús d’un cos militar que ha protagonitzat en els últims dies unes
agressions que mai no oblidarem, ha de deixar d’existir.

Ull de
dona

Adreçat a l’Escola
Pau Casals

1 d’octubre

Aquesta és l’escola on jo vaig votar el dia
1 d’octubre i he de dir que va ser un dels
dies més feliços de la meva vida.
Volia donar les gràcies a l’escola per
obrir, gràcies a la directora per permetre-ho, als pares i les mares i els alumnes
per mantenir-lo obert el cap de setmana.
Gràcies a tots i a totes per les hores que
hi heu dedicat, dia i nit.
Perquè la gent que es mou i col•labora és
la gent que un país com el nostre necessita. Catalunya ha d’estar-ne orgullosa!
Gràcies a la vostra empenta, a tots els votants per la constància, la tranquil•litat,
la valentia i la paciència, durant hores
d’incertesa.
Aquesta és l’escola on jo vaig votar. Però
hi va haver moltes altres escoles, directors i directores, pares i mares, alumnes i
votants que van respondre de la mateixa
manera. I això és el que ens fa forts.
A tots, gràcies per fer possible aquest dia!

Conxa Garcia

Josep Beltri

V

aig anar a votar perquè és el meu
dret com a ciutadana. Vaig sentir
por que arribés la policia a atonyinar-nos, perquè ja ho havien fet a l’Escola d’Idiomes del carrer Jordà i nosaltres
estàvem ben a prop. És al.lucinant tornar
a sentir-se perseguida per la policia, com
en els anys del franquisme. La diferència
és que llavors era jove i ara no i el meu
cos ja no respon igual, d’aquí la por, que
llavors no sentia. A Gràcia vam tenir sort
que no ens estomaquessin de valent com

A Gràcia vam tenir
sort que no ens
estomaquessin com
en d’altres barris
van fer en d’altres barris i pobles. Es van
poder veure multitud de dones grans i
joves participar a les escoles, a les taules,
votant... Què dir de la indignació que vam
sentir en veure’n algunes ensangonades,
vexades i maltractades pels antidisturbis, a través de les imatges de la televisió,
el facebook... Vaig passar el dia trucant
amigues que hi estaven participant en la
jornada, d’una manera o altra, per saber
d’elles i la seva situació. Avui igual, amb
les concentracions i les vagues i aturades.
Em sento orgullosa de la gent i del seu
comportament pacíﬁc i cívic i indignada
per la repressió. Sóc feminista i lluito per
un món lliure de violències on les persones siguin el centre al voltant del qual
funcioni la nostra societat. Caldrà continuar resistint de forma pacíﬁca.

•

L’expresident de l’Europa, Guillaume de Bode, ha començat a moure ﬁtxes per Gràcia, després de la seva retirada
de la presidència del club ara fa un any. El primer acord de
col·laboració ha estat amb l’Acidh, amb qui el club va estrenar l’any passat un equip de bàsquet inclusiu. En un altre nivell, De
Bode també s’ha implicat en la defensa del referèndum a Catalunya
enviant cartes de protesta a diaris holandesos com ‘De Limburger’
per la manca d’informació que va donar abans de l’1-O. Una setmana després aquest diari publicava un toro amb cap de Rajoy i amb un
grapat de banderilles en forma d’estelada clavades al llom.
El
dependent

•

Què en
penseu
dels fets
que van
passar l’1
d’octubre?

per Carlota Biel

Montserrat Picazo
Portera

Santiago Fajardo
Perruquer

Antoni Navarro
Veï

Núria Barbeta
Veïna

Molt espantada perquè això ja ho
vaig viure. Ens va tocar anar a votar al Reina Violant i a les nou del
matí ja estava allà. Vaig trigar dues
hores per votar. Ens vam espantar
perquè a les set de la tarda l’helicòpter de la policia estava a sobre
nostre.

A les sis del matí estava a la porta
de l’escola, i cap a les deu van arribar els antiavalots. Vaig tenir por
perquè els hi era igual tot. Hi havia
dones grans... els nens petits ja no
hi eren perquè se’ls van emportar.
Finalment, es van emportar les urnes i amb elles els vots.

Vaig néixer a Badajoz però amb
cinc anys vam venir a viure aquí.
Catalunya és la meva terra. A l’Escola Jovellanos no va haver problemes, estava tot tranquil. Vam anar
per la tarda i en qüestió de minuts
vam poder votar tota la família.

A l’Escola Univers no va haver problemes per votar. De totes maneres, estic molt indignada per la violència que es va emprar durant el
dia.
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Opinió convidada

La
setmana

Martí Urgell, periodista freelance

El compromís de les
entitats esportives

Orgia de violència

Albert Vilardaga

D

iumenge, entre les 5 i les 7 de
la matinada, amb son i mullat
per la pluja passejo pels diferents col·legis electorals de la Vila.
L’ambient és festiu, animat i amb
expectació del què passarà a partir
de les 9 del matí.
Cap a dos quarts de 9 m’avisen
que la Policia Nacional ha arribat a l’Escola Ramon Llull. Amb
un cop de moto m’hi planto. Allà
trobo moltíssima gent aixecant
els braços i cridant “Som gent de
Pau” i la Policia fent un cordó davant seu.
En uns primers moments es limiten a fer cordó i pressionen a
la gent concentrada perquè tiri
endarrere, sense fer servir les defenses. Francament penso que no
actuaran i que ﬁnalment es retiraran. De fet, fan un “amago”,
sembla que marxen, però de cop
L’autor de l’article, contingut per un policia. Foto: Víctor Serri
i volta n’arriben més i comencen
a carregar: Joves, jubilats, pares
Demostrant que la societat catalana amb enginy i imagii mares van caient a terra i les arrosseguen com sacs
nació va esquivar tota l’opressió de l’estat de forma cívide patates. Finalment aconsegueixen entrar a l’escola a
cops de mall i marxen a cops de porra i disparant pilotes ca i festiva.
Però també ens hem de comportar de forma cívica
de goma.
i festiva nosaltres davant de tota la premsa. Ja sabem
Durant el matí els segueixo a Sant Antoni, al carrer
Diputació, escola Mas Casanovas on van repartint la seva que alguns mitjans fan cròniques molt tendencioses i
manipulades. Però intimidant, encara que només sigui
violència indiscriminada contra uns elements tan pericridant “Premsa espanyola manipuladora” l’única cosa
llosos com unes urnes, paperetes i gent amb la mà alçaque aconseguim és perdre la raó i coartar la llibertat de
da que només vol votar.
premsa.
Una orgia de violència indiscriminada que s’escamMolts dels professionals que estan al peu del canó són
pa per tot el territori i que té com a objectiu persones
freelance o treballen per productores externes, que ind’edat, classe social i ideologies diferents. Una violència
tenten fer la seva feina el millor possible i que ni poden
que tampoc respecte a la premsa, apartant de manera
deliberada i conscient als periodistes perfectament iden- veure el resultat ﬁnal. En el món del freelance “És molt
trist treballar per depèn qui, però és pitjor robar”
tiﬁcats. No volien testimonis, però en l’era dels telèfons
No caiguem en la seva orgia de violència i continuem
mòbils els testimonis es multipliquen exponencialment.
sent un poble unit, festiu i combatiu.
Malgrat tota aquesta orgia, el referèndum es va fer.

•

E

ls fets de l’1-O ens van colpir a tots, la
imatge va ser tan aterridora que difícilment algú ho oblidarà, la repressió
va ser tan bèstia que a l’aturada general
convocada pel dia 3 va tenir un seguiment
del 90% a Gràcia, i aquí és on una vegada més les entitats esportives del barri no
van fallar, la qual cosa me’n sento orgullós.
L’Europa va suspendre totes les activitats
esportives i d’oﬁcina, no va publicar cap
notícia a la seva pàgina web, un fet que no

Quan les coses van
mal dades, un cop
més l’esport gracienc
sempre està a l’altura
passava des de 2004, el CN Catalunya va
tancar les seves instal·lacions, igual que
van fer els Lluïsos de Gràcia o el Claror
Sardenya, que va tancar aquest centre
i tota la resta que tenen a Barcelona. El
bàsquet al Vedruna també es va aturar,
igual que al Claret o Coll, la pilota al Gràcia
Futbol Sala no va rodar, el Gràcia GC va
anul·lar les seves activitats de gimnàstica, igual que també van cancel·lar les activitats previstes el Club Excursionista de
Gràcia i la Unió Excursionista de Gràcia.
Segurament en aquesta llista hi ha alguna
absència, que no va expressar la seva posició ni a les xarxes socials ni a la web, o
bé no ho he sabut veure i per tant demano
disculpes. Però en tot cas no es tracta d’assenyalar ningú, sinó de treure pit, perquè
quan les coses van mal dades, un cop més
l’esport gracienc sempre està a l’altura de
les circumstàncies.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 6 d’octubre
Gestiualitats: Clàudia Regueiro presenta 3.458, una obra en gravat, Alexandra
García, una vídeo instal·lació que nomena
La violència bona, i Tura Sanz que mostra
el seu treball en escultura. L’exposició es
pot visitar de dimarts a divendres de cinc
a dos quarts de vuit del vespre ﬁns el 6
d’octubre (agost tancat).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3- 11 , baixos 3a
Fins al 31 d’octubre
Exposició The very best of, amb l’aparticipació del Màster de Fotograﬁa i
Disseny d’Elisava, Escola Universitària de
Barcelona, Grisart i l’Institut d’Estudis
Fotogràﬁcs de Catalunya.
Lluïsos de Gràcia (Pl del Nord, 10)
Fins a l’1 de novembre
Exposició Aprendre a Mirar. Trencant
murs invisibles. Una exposició fotogràﬁca
que narra la vida de 5 immigrants a través
dels ulls d’un grup de joves. La mostra és
fruit d’un projecte de la fundació Proide
i Invisibles.cat d’Aprenentatge Servei
de 26 alumnes de 4 escoles de La Salle
Catalunya, i que que té per objectiu principal eradicar els estereotips que sovint
envolten a les persones nouvingudes que
viuen molt a prop nostre. Aquesta exposició s’emmarca dins la celebració del Dia
mundial de la pau (21 de setembre).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)

Actes
Divendres 6 d’octubre
Concert: Clara Peya & Ariadna Peya.
Terrats en Cultura (Francisco Giner, 46),
a les 19.30 h
Concert: Dee Jay Foster 4tet.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a
les 22.30 h
Micro-obert: No es moco de pavo.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h
Cinema: Violeta más viva que nunca.
Ángel Parra, 2017.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h
Teatre: Ai l’ou l’ou.
Porta4 (Església, 4), a les 21 h
Dissabte 7 d’octubre
Concert: Miguel Talavera Power Trio.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h
Concert: Marmota Brothers.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les
21.30 h
LEM’17: Deriva Ensemble.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Concert: Summer Fiction + León de
Pelea.
Continental (Providència, 30), a les 21.30 h

LEM’17: Núria Andorrà & Lê Quan Ninh,
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22.00 h
Recomanem

Nit de Swing.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a
les 23.00 h
Concert: Clara Peya & Ariadna Peya.
Terrats en Cultura (Francisco Giner, 46),
a les 18.30 h
Taller: ARTenOBERT. L’activitat s’activa des dels processos de l’art contemporani, acompanyada per un/a artista
i/o educador/a en arts. Amb l’acompanyament de l’artista-educadora: Oriol
Garriga. Cal inscripció. Preu: 3€. EART
(Torrijos, 68), de 10.00 a 12.00 h
TED xGràcia: 12 ponents per parlar d’esperança.
Lluïsos de Gràcia (Pl del Nord, 10), de 10
a 19 h
Teatre: Charko Teatro.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.00 h
Teatre: Lorca en Lorca.
Sala Porta4 (Església, 4), a les 18 h
Diumenge 8 d’octubre
Matinal Infantil: La Gota Clara. Conte
original d’en Jeep Gasulla, el cicle de l’aigua, el fabulós viatge d’una gota d’aigua, del Montseny a la Selva Amazònica.
Introducció al món cientíﬁc amb la poesia
dels contes. Preu: 3€.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les
12.00 h
Concert: Cocktail musical.
Lluïsos de Gràcia (Pl del Nord, 10), a les
19.00 h
Concert: Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 19.30 h
Concert: Space Taxi.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 20.00 h
Concert: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a
les 22.30 h

Gràcia llegeix
Aquest divendres 6 d’octubre a les
19.30 h tindrà lloc la inauguració
oﬁcial del festival Gràcia Llegeix
amb la conferència “Gràcia en la
literatura catalana contemporània”,
a càrrec de l’escriptor Sebastià
Bennasar a la biblioteca Vila de
Gràcia. Classes magistrals, tallers,
conferències sobre literatura
o l’homenatge a Alexis Ravelo
dissabte a la Jaume Fuster (19 h)
conformen el cartell de la segona
edició d’un festival que s’adapta
i es manté ﬁdel als seus objectius
i continguts de caire social.
Del 6 al 8 d’octubre a diferents
espais i equipaments de la Vila

Xerrada: Beatles vs. Stones, rivalitat històrica a través de la pantalla, a càrrec de
Toni Castarnado, periodista musical i Uri
Altell, creador del In-Edit Festival.
Bibl. M. Antonieta Cot i Miralpeix (Vall
d’Hebron, 65), a les 19 h
Dimecres 10 d’octubre
Concert: Loquetorroting Jan Session.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.00 h
LE’17: Tolv.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
LEM’17: Nad Spiro.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h
Dijous 11 d’octubre
Concert: Ben Somers String Band.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h

Concert: Primo Gabbiano + Emiliano
Hernández Santana.
GTS (Igualada, 10), a les 20 h
Cinema: Los descendientes del Jaguar.
Eriberto Gualinga, 2012.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h
Cinema: ¿Acaso comemos plata? Sacha
Videastas, 2006.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h
Concert: Refree.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80), a les 21 h
Concert: Chef Dave & The Cooks.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a
les 22.30 h

Entitats

Teatre: Auténtica.
Porta4 (Església, 4), a les 18.00 h
Teatre: Objetos inanimados.
Porta4 (Església, 4), a les 20.30 h
Teatre: Vibubel·la Vivaldi (de 0 a 3 anys).
Sala Porta4 (Església, 4), a les 11.00 i a les
12.00 h
Dilluns 9 d’octubre
Concert: Sweet Gipsy Swing Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h
Dimarts 9 d’octubre
Xerrada: Els antioxidants, els nostres petits aliats, a càrrec d’Emma Navarro, dietista i nutricionista de la EU Blanquerna,
Universitat Ramón Llull. CC La Sedeta
(Sicília, 321), a les 19 h
Xerrada: Eina de gestió per entitats!
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18:30 h

Divendres 6 d’octubre
Teatre: Vespre de Juny.
Centre Moral de Gràcia (Ros de Olano,
9), a les 22 h
Dissabte 7 d’octubre
Teatre: Vespre de Juny.
Centre Moral de Gràcia (Ros de Olano,
9), a les 22 h i diumenge a les 18 h
Classe magistral d’escriptura a càrrec de
la Teresa Muñoz.
Llibreria La Memòria (plaça de la Vila),
a les 10 h
Literatura i adolescència. Quan perdem
els lectors i com podem recuperar-los? A
càrrec d’Ingrid Ribelles i Xavier Pijoan,
professors de l’escola Nou Patufet.
Biblioteca de la Vila de Gràcia (Torrent
de l’Olla, 104), a les 11.30 h.
Conferència-entrevista amb Juan
Laborda. “El reto de la lectura,
Estrategias desde la historia y el cine”.
Biblioteca de la Vila de Gràcia (Torrent
de l’Olla, 104), 11.30 h.

Dilluns 9 d’octubre
Xerrada: El poble rromano: història i
resistència gitana, a càrrec de Ricard
Valentí, President de l’Associació de
Joves Gitanos i Xavi Torrens, professor
de ciència política de la UB.
Espai Jove La Fontana, a les 19 h
Diumenge 8 d’octubre
Lectura de fragments d’obres. Participen
Josep Vila i Rosa Maria Arrazola. 11
h. Lectura popular de contes de Joan
Perucho. Inscripcions a ballaruga1@
gmail.com 11.30 h. Espectacle de literatura infantil a càrrec d’Andreu Galán. 12.30
h. Concert de cloenda del festival i recital
de poesia A càrrec de Petit i David Caño.
Plaça de la Vila, a partir de les 10.30 h
Amb el suport de

Cultura
Munt de Mots
s’alia amb festivals
internacionals i suma
espais a la Vila
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Breus

Blackcelona
celebra el cinquè
aniversari a
l’AlmodoBar

La narradora Ana Cristina Herreros farà tallers a Casa Anita

La biblioteca Vila de Gràcia, un dels espais més consolidats del festival, i centre d’interès de la narració oral. Foto: A.V.

Silvia Manzanera

E

l festival de narració oral
Munt de Mots farà un salt
qualitatiu i quantitatiu en
la vuitena edició que tindrà
lloc del 16 al 21 d’octubre a
diferents espais de la ciutat. La primera de les novetats és el seu agermanament amb quatre festivals
d’arreu, Finos (Sevilla), festival
de Palabras (Cuenca), el Palabras
al viento (Lanzarote) i De Oreja a
Boca (Estrasburgo), una estructura que pot permetre fer un programa i un circuit més ampli i de re-

Poesia salvatge. Fins al 22 de
desembre tothom pot deixar el
seu poema a la capsa de poemes
instal·lada a biblioteca la Vila de
Gràcia, una intervenció de l’artista
nord-americana Ana Flores i que
s’emmarca en el seu projecte global
Poesia salvatge, que va començar
el 2003 al seu país natal i que ha
anat expandit arreu del món.

ferència en l’àmbit de la narració
oral, segons el seu director Rubén
Martínez. “Aquest és el primer pas
per establir una nova estructura
organitzativa i ampliar les activitats i programes en conjunt”, explica Martínez.
El cartell del Munt de Mots,
complint un dels seus principals
objectius, portarà un “nombrós
grups de narradors” que mai han
trepitjat la ciutat per establir una
connexió directa amb el món de
la narració oral d’Amèrica Llatina,
d’acord amb Martínez.
A Gràcia, la biblioteca Vila de
Gràcia o la Sedeta segueixen com
a punts consolidats del festival, on
es celebren bona part de la programació del districte. Amb la pretensió d’ampliar la inﬂuència i duranta del festival, s’han establert tres
espais on “lliures” on la paraula i la
narració són les protagonistes. Un
d’aquests espais és l’Ateneu Rosa
de Foc. Pel que fa a les noves incorporacions al cartell destaca la
col·laboració amb Casa Anita, que
acollirà tallers de l’escriptora Ana
Cristina Herreros.
“Crec rellevant destacar la inauguració a la sala Luz de Gas del proper 16 d’octubre perquè allà coincideixen a sobre de l’escenari tots els
narradors que hi participaran”, afegeix el director del festival. Altres
activitats destacades són les funciones especials que es fan als hospitals o els contacontes per a nens,
l’entrada dels quals són productes
destinats al Banc d’Aliments.

•

No va poder ser a la plaça
Rovira durant les festes
de Gràcia a causa de la
suspensió de les activitats,
però els organitzadors del
Blackcelona, la plataforma
de promoció de grups de
música negra de la ciutat,
han decidit que el seu
cinquè aniversari ha de ser
celebrat com cal. Serà a
l’AlmodoBar el 7 d’octubre
a les 22 hores amb Elêctric
Gozarela, un grup pioner
del latin funk a Barcelona,
que va néixer de la mà de
Blackcelona fa també cinc
anys i que presentarà el
seu nou disc en exclusiva.

La Casa Fuster
ajorna el gran
concert dels 10
anys del Jazz Club
La Casa Fuster ha decidit
ajornar el concert que
tenia programat per
dissabte 7 d’octubre
amb motiu dels 10 anys
del Jazz Club “per la
situació d’aquests dies”
a Catalunya. Segons va
avançar l’Independent,
a la festa de dissabte
hi havia la intenció de
repartir entre els clients
i amics el disc que s’ha
editat especialment pels
deu anys, amb temes de
les bandes del Cafè.

Cultura
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El LEM a la Sedeta:
improvisació, duets
especials i novetats
discogràﬁques

crítica de
cinema

Brutalitat policial

Deriva Ensemble, format expressament
pel dispositiu d’enguany, actua dissabte
Joan Millaret Valls

S

embla que els anys setanta estan de moda en el cinema. i el ﬁlm Detroit de Kathryn Bigelow arriba
per il·lustrar uns tràgics fets històrics ocorreguts
durant els aldarulls que va patir la ciutat de Detroit
l’any 1967. Més enllà de l’acurada ambientació, la meticulosa recreació de l’època, i la perfecta dramatització
dels fets i els personatges, Bigelow va un esglaó més enllà. La cineasta nord-americana es serveix de l’anècdota
històrica de la conﬂictivitat social d’arrel racial que va
portar a la instauració d’un toc de queda amb els militars al carrer, per crear, en bona part del metratge, una
situació tensada, gràcies a un decorat únic, fabricant
un univers de retenció.
Bigelow ha destacat recentment com a creadora de moments angoixants, de situacions hermètiques o claustrofòbiques, dilatades en el temps, que incorporen una
gran pressió sobre els personatges, com a l’oscaritzada En tierra hostil, amb el desactivador de bombes a la
guerra d’Iraq. A Detroit, ara son uns personatges atrapats en l’hotel Algiers, conﬁnats a una sala per la policia, en una atmosfera d’enclaustrament que desemboca ﬁnalment en un brillant exercici cinematogràﬁc de
tensió dramàtica.
Els protagonistes, que participaven en una celebració,
són interpel·lats sobre la presència d’un franctirador -inexistent- en l’ediﬁci, i són sotmesos a l’arbitrarietat i els
excessos d’uns policies blancs. Els nois de color són vexats i ﬁnalment arrossegats a un pervers i maquiavèl·lic
joc de la mort perquè delatin l’amagatall de l’arma, forçant el comportament i els valors humans al límit. Una
experiència traumàtica, de tortura psíquica, amb els nois
i noies aterrits per morts simulades i, unes altres, reals.
Els personatges són testimonis d’un abús de poder,
fruit d’una xenofòbia arrelada en les forces de l’ordre,
que els condueix a l’anorreament personal. La terrible
situació deixa evidents seqüeles i quan els supervivents
reprenen una certa normalitat, d’altres semblaran
marcats indefectiblement de per vida. Tant lluny i tant
a prop. I és que ens trobem davant d’uns fets del passat
que semblen reverberar-se en els diversos crims policials comesos sobre població negre a les ciutats nordamericanes que, hores d’ara, omplen els noticiaris.

•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• La Lego Ninjago Película. Ds, dg,
15.50. Dv, ds, dg, dl, dm, 18.10.
• Blade Runner 2049. Dv, ds, dg,
dl, dm, 16.30, 18, 19, 21.40.
• Churchill. Dv, dl, dm, 15.50.
• Madre! Dv, ds, dg, dl, dm, 16.10,
19.10, 22.10.
• Kingsman: El círculo de oro. Dv,
ds, dg, dl, dm, 16, 19, 22.
• Toc Toc, Dv, ds, dg, dl, dm, 16,
18.05, 20.10, 22.15.
• Tadeo Jones 2. El secreto del
Rey Midas. Dv, ds, dg, dl, dm,
18.10. Ds, dg, 15.50.
• La montaña entre nosotros. Dv,
ds, dg, dl, dm, 15.55, 20, 22.15.
• IT, Dv, ds, dg, dl, 19.40. Dv, ds,
dg, dl, dm, 16, 22.10.
• Jacques. Dv, ds, dg, dl, 22.20.
Dm, 22.30.

• La llamada. Ds, dg, 18.05, 20.20,
22.30. Dv, dl, dm, 15.50, 18.05,
20.20, 22.30.
• La Reina Victoria y Abdul. Dv,
ds, dg, dl, dm, 15.55, 20.15.
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm,
22.30.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Gats. Ds, 17. Dg, 16.
• Operación Concha. Dv, ds, dl,
dm, dc, 18. Dg, 18, 20. Dj, 18, 22.
• Bye, bye Germany. Dv, dm, dc,
dj, 16, 18. Dg, dl, 18, 20. Dv, ds,
dc, dj, 22.
• El último traje. Dv, ds, dg, dc, dj,
16, 18, 20, 22. Dl, 18, 20. Dm, 16,
18, 20.
• La región salvaje. Ds, dc, 22.15.
• Estiu 1993. Dv, ds, sg, dm, dc,
dj, 16.
• Converso. Dv, 22. Dl, dc, 20.
• Ankur. Ds, 20.
• Violeta, más viva que nunca.
Dv, 20.
• Ulu. Dc, 20.

El músic Étienne Lecomte en una imatge promocional. Foto: LEM

S.M.

P

rimer cap de setmana del
dispositiu de música experimental LEM amb grans
noms: Deriva Ensemble +
Núria Andorrà & Lê Quan
Ninh, dissabte 7 a la Sedeta. A la
primera part actuarà el conjunt
de professionals de les arts escèniques format expressament per a
l’edició d’enguany. Músics, poetes i
artistes hauran seguit un taller intensiu d’improvisació lliure, impartit pel saxofonista valencià, JosepLluís Galiana, músic de contrastada
trajectòria en aquest camp, tan pel
que fa a la vessant escènica com pedagògica i assagística,
A la segona part actuaran el
duet format pels percussionistes

• Colom i la família reial catalana. Dj, 20.
• Indifest. Dj, 19.30.
• Carles Fontserré, a contracorrent. Dm, 20.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS
català. 933487748 www.cinemestexas.cat]
• SALA 1: El viatjant. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 18, 20.10. La teoria
sueca de l’amor. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16, 22.15.
• SALA 2: Un home d’altura. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18, 20.
Ds, dg, 18, 20. Paula. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 22.
• SALA 3: Sabates grosses. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18, 20. El
lado oscuro del corazón. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 22.
• SALA 4: Loving. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 18, 22.15. Moonlight.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.50,
20.15.

Núria Andorrà i Lê Quan Ninh, que
tenen un tret en comú: es van formar en percussió clàssica al conservatori i van acabar abraçant
altres gèneres, com ara el jazz
d’avantguarda. Tots dos percussionistes subverteixen el rol dels
bombos i platerets de l’orquestra
clàssica i els converteixen en una

autèntica caixa de sorpreses.
Dimecres 11 d’octubre, també
a la Sedeta, serà el torn de Tolv i
Nad Spiro. A la primera part actuarà el duet Tolv, format per Jaime
L. Pantaleón (guitarra) i Étienne
Lecomte (ﬂauta), que presentaran
el seu primer disc plegats, Électrons
livres. Étienne Lecomte i Jaime L.
Pantaleón ja havien treballat plegat a través del grup Vrak’Trio, la
banda de free-jazz en el qual milita Lecomte. Tolv reuneix dos músics de procedències diferents
(Lecomte, del jazz d’avantguarda;
Pantaleón, del rock experimental),
però que comparteixen el seu delit
per l’exploració sonora sense cotilles. A la segona part serà el torn de
Nad Spiro, pseudònim de la donostiarra Rosa Arruti, una reconeguda artista de l’univers de l’electrònica experimental que va iniciar la
seva carrera a la Barcelona underground de finals dels 70. Al LEM
presentarà el seu darrer treball,
Sirius Signals.

•

Encontres en l’espai temps. Emilio
Hernández Santana, artista plàstic
que ha fet carrera a Nova York i
VeneÇuela, i Primo Gabbiano, músic
i artista visual experimental, es
trobaran a la seu de Gràcia Territori
Sonor dijous 12 d’octubre a les 20 h.

TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Robby i Toby, el viatge fantàstic.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.

• Gatos, un viaje de vuelta a casa.
Ds, dg, 11.30.
• My Italy. Dm, 17.45, 20.

Verdi. Verdi, 32.
• Blade Runner 2049. Dv, ds, dg,
dl, dm, 11.30, 16, 19, 22.
• La montaña entre nosotros.
Dv, ds, dg, dl, dm, 11.30, 16, 18.10,
20.20, 22.30.
• La Reina Victoria y Abdul. Dv,
ds, dg, dl, 16, 18.05, 20.10. Dm, 16,
18.10.
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, 22.10.
• La cordillera. Dv, ds, dg, dl, 16,
18.10, 20.20, 22.30. Dm, 16, 22.30.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, 16,
19.10, 22.20. Dm, 16, 22.30.
• Converso. Dv, ds, dg, dl, 17.50, 21.
Dm, 18.
• Una verdad muy incómoda:
ahora o nunca. Dv, ds, dg, dl, dm,
11.30.
• Madre! Dv, dl, dm, 11.30.
• Tadeo Jones: el secreto del Rey
Midas. Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Camina conmigo. Dv, dl, 16,
18.25, 22.35. Ds, dg, 18.25, 22.35.
Dm, 16, 18.25.
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dm, 17.45.
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm,
20.30.
• Una verdad muy incómoda:
ahora o nunca. Dv, ds, dg, dl,
dm, 18.25, 22.30.
• Churchill. Dv, ds, dg, 20.15.
• Madre! Dv, ds, dg, dl, dm, 16,
18.10, 20.20, 22.30.
• Kingsman: el círculo de oro. Dv,
ds, dg, dl, 15.55, 20.10. Dm, 15.55.
• It. Dv, ds, dg, dl, dm, 16, 22.20.
• Gatos, un viaje de vuelta a casa.
Ds, dg, 16.
• Handia. Dm, 20.15.
• Loreak. Dm, 22.15.
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Manel Ferrer
periodista i presentador de TV

La torratxa

“La tele t’accelera la vida
i després has de frenar”

La màgia d’obrir
una escola
Ernest Cahué

Et paren pel carrer?
Molt i em feliciten per la feina, és un retorn que m’agrada i
em sento valorat.
Treballar a la tele és excitant o estressant?
Excitant pels temes nous que t’enganxen, i estressant pel
seu ritme. A les 6 de la tarda, quan arribo a casa, vaig accelerat i haig de frenar per poder dormir.
De les xarxes socials, sabríem viure sense “M’agrades”?
Crec que ja no, estem tot el dia pendents de la repercussió
social que creem al nostre entorn.

Ferrer, a la plaça Virreina, després de l’entrevista. Foto: S.M.

Va començar amb 14 anys fent
ràdio a El Galliner, Ràdio Gràcia. És
titulat en producció i comunicació
audiovisual. Actualment col·labora
cada tarda a l’Arucitys de 8tv i
dirigeix i presenta Preferències
per la tele a RNE4, també
condueix El pis d’estudiants,
premi RAC al Millor programa
de Ràdio Local de Catalunya. Ha
passat també per Onda Cero,
Telecinco i ha sigut columnista
de El Periódico de Catalunya.
Clara Darder

Ho donaries tot per una exclusiva?
Encara em queda ètica. El dilema és entre ser persona i ser
periodista, vull pensar que no em vendria.
Les picabaralles d’Arucitys són reals?
Cada nit hem de veure programes assignats, i passar un
document minut i minut pel matí. Llavors els editors ho
elaboren i parlem del vist la nit anterior. Les picabaralles
són reals perquè tenim maneres diferents de veure els
programes.
A què creus que és degut l’èxit de l’Arucitys?
Un 50% de l’éxit li debem a l’Alfons i l’Angie, que porten
molts anys fent televisió i coneixent molt bé el que es fan. I
l’altre 50% el posem els col·laboradors i la gent que treballa
a redacció, aportant temes i continguts que interessen a la
gent que ens veu des de casa.
Els tertulians us mossegueu per tenir més minuts?
Tots volem la nostra quota de protagonisme, el nostre espai
i ser escoltats. Igualment, és una rivalitat sana.
Quin famós pagaries per poder entrevistar-lo?
Jordi González. Porta molts anys a la tele i es coneix molt
poc de la seva vida privada.
De gran et veus amb programa propi?
Ara em sento protegit com a col·laborador, la responsabilitat recau en l’Alfons i l’Angie, però de més gran m’agradaria
tenir-lo, per què no.

Vas néixer amb una tele sota el braç?
Des de petit ja tenia molt interès, em considero un malalt
de tele.

Vas fer un repte de mirar tele?
Volia veure com em sentia enganxat a la tele 24h. Va ser allucinant veure com les programacions ens manipulen.

La tele serveix...
En positiu, noves relacions i bons amics. I en negatiu, m’ha
creat addicció, sempre vols fer més i treballar més.

Tens més amics per ser famós?
Els amics de veritat són aquells que apareixen quan no estàs
a la tele. Tot i que et pots trobar gent molt interessant,

•

E

l director d’aquesta escola de
Gràcia va ser el primer a escriure al
Consorci d’Educació per comunicar
que no obriria les portes del centre pel
referèndum. Es considera una persona
romàntica i d’ordre, votant convençut
del PP fa no pas gaire. Es deﬁneix com a
no independentista però sap que el 90%
del seu claustre de professors està a favor d’una Catalunya independent d’Espanya. Els últims dies, va agraïr als mes-

Alguna cosa es va
moure les últimes
setmanes dins les
seves entranyes
tres, emocionat, haver deixat el debat i
la tensió pel referèndum lluny de les aules. Ni una samarreta amb missatge, ni
un sol cartell patrocinat. L’escola és un
espai de convivència, repeteix com un
mantra. L’exemple el té a casa. Però alguna cosa es va moure les últimes setmanes dins les seves entranyes. I va passar
l’últim cap de setmana inquiet, donantli voltes a la cosa. El grup de Whatsapp
amb altres directors d’escoles també li
va encomanar una responsabilitat que
l’incomodava. Durant la setmana va desatendre uns periodistes d’El País que
el reclamaven, entre retrets per la línia
del seu diari. A tres dies del referèndum,
alguns pares li van preguntar per diumenge. Divendres a les sis va tancar el
centre com qualsevol setmana. Els últims a marxar, tres hores més tard, van
ser el personal de la neteja. No va saber
com perquè ell no es va treure la clau de
la butxaca, però va tenir la sensació que,
per efecte d’un encanteri, el pestell de la
porta principal de l’escola cediria a l’hora
assenyalada. S’ompliria de nens i grans
que, com un dia més, la van fer seva. És
la màgia d’obrir una escola.

•
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