
Casa Vicens enllesteix la 
transformació en museu 
per obrir el 16 de novembre
Les entrades es posaran a la venda a partir del 18 d’octubre via web i el 
cap de setmana del 3 al 5 de novembre es convidarà els veïns de l’entorn

La façana de Casa Vicens, aquest dimecres Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

Casa Vicens, la nova joia de 
la corona del Modernisme a 
Barcelona, la primera casa 
que va projectar Antoni 

Gaudí, al carrer Carolines 24, ja 
ho té gairebé tot a punt per obrir 
portes al públic el pròxim 16 de 
novembre, segons ha pogut saber 
L’Independent de fonts coneixedo-
res de l’organització. A preguntes 
d’aquest setmanari, el director de 
Casa Vicens, Joan Abellà, no ha des-
mentit aquesta informació. 

La data d’obertura, un dels ele-
ments principals que faltava per 
anunciar -i que ofi cialment es co-

municarà a fi nals d’octubre-, ani-
rà precedida d’un cap de setmana 
obert al veïnat més pròxim a la casa 
museu, el del 3 al 5 de novembre. 
Els veïns podran visitar la instal-
lació confirmant les invitacions 
que es distribuiran a les bústies en 
els propers dies. Per al públic en ge-
neral, les entrades es posaran a la 
venda a través del web ofi cial casa-
vicens.org a partir del 18 d’octubre. 

Casa Vicens basarà el seu plan-
tejament museístic en una fórmu-
la de “Gaudí sense pressa” i com-
binarà aquesta aposta amb un pla 
d’impacte turístic a l’entorn que 
permeti entrar grups de 20-25 per-
sones cada 20 minuts sense aglo-
meracions. Pàgina 3 i editorial
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El Banc Expropiat 
documenta més 
de 40 agressions 
nazis per Twitter

El Banc Expropiat ha llançat 
aquesta setmana una campa-
nya per documentar agressi-
ons feixistes patides per par-
ticulars i només en les deu 
primeres hores n’ha acumu-
lat 43. “Visibilitzem la bar-
bàrie”, han apuntat, poques 
hores després que a la diada 
del 9 d’octubre a València i a 
la manifestació espanyolista 
de diumenge a Barcelona es 
multipliquessin aquest tipus 
d’agressions contra tota mena 
de col·lectius. El procediment 
per documentar els casos 
s’ha fet a partir d’un tuit en el 
compte del Banc Expropiat, el 
qual s’ha retuitejat i comentat 
per part dels afectats.

A.B.

Política

El Districte insta 
els grups a donar 
idees per moure el 
pipican de Romaní 
El polèmic pipican de la 
plaça del Poble Romaní 
ha estat un dels temes 
altres del ple, més enllà 
del debat sobiranista, que 
ha generat més polèmica. 
A resposta de diferents 
al·lusions, el regidor, Eloi 
Badia, ha apuntat que 
el problema del pipican 
no és la instal·lació sinó 
“quan els gossos no són al 
pipican”. En aquest sentit, 
badia ha instat els grups 
municipals de l’oposició a 
fer propostes per trobar 
una ubicació alternativa.

Breus

Els partidaris de l’1-O no 
aconsegueixen pactar 
cap declaració al ple 
Badia denuncia les “agressions incontrolades” del CNP i la 
Guàrdia Civil i es pregunta “si hi ha opcions de diàleg”

A.B. 

G ràcia ha viscut aquest 
dimecres, com era de 
preveure, el ple més in-
fl uenciat per la situació 
política que es recorda 

en els últims anys. Tant l’infor-
me del regidor com les proposi-
cions s’han vinculat al debat so-
bre la independència, però el més 
noticiable ha estat el grau de de-
sunió dels grups municipals fi ns 
ara partidaris del referèndum de 
l’1-O, fi ns al punt que no es van 
poder consensuar cap de les dues 
declaracions institucionals; una 
la presentava BCN En Comú i l’al-
tra ERC (vegeu número 683), però 
la impossibilitat de convèncer la 
CUP ha fet descartar aquesta via 
més solemne que obliga a posar 
d’acord quatre grups.

L’esquerda en el bloc de l’1-O 
(BEC, PDeCAT, ERC i CUP), com 
a conseqüència de la interpreta-
ció dels cupaires dels moviments 
al Parlament d’aquesta setma-
na, s’ha fet evident quan el por-
taveu d’aquest grup, Quim Serra, 
ha acabat el seu posicionament 
en l’informe del regidor acusant 
el PDeCAT de “fotre un tret al ge-
noll al poble” i anunciant així que 
els dos consellers anticapitalistes 
abandonaven el ple.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha iniciat de fet el seu informe 
condemnant les “agressions in-
controlades” de l’1-O per part 
del Cos Nacional de Policia i la 
Guàrdia Civil contra els votants 
que aquell dia es van concentrar 

als col·legis electorals, també ha 
donat suport als alcaldes i ha 
agraït el “pas generós” últim del 
Govern “si és que hi ha opcions 
de diàleg”. 

La portaveu del PDeCAT, Berta 
Clemente, va respondre en la 
seva intervenció a la CUP adver-
tint que “les coses no es fan amb 
l’estómac” i que de l’Estat espa-
nyol “ens podem divorciar amb 
acord o amb litigi però ens di-
vorciarem”. El PSC, que va recor-
dar que va demanar la dimissió de 
Rajoy, va acusar el Govern d’estar 
compost de “forces polítiques ir-
responsables”, el PP va parlar de 
“dirigents dements” i C’s de “dis-
sensió” a Catalunya.•

Les dues cadires buides de la CUP, un cop han abandonat el ple Autor: Albert Balanzà

El Districte anuncia que les 
pèrdues de Festa Major pel 17-A 
s’eixugaran en un conveni
El regidor, Eloi Badia, ha donat 
més pistes sobre la reconducció 
dels comptes de la Fundació Festa 
Major per les activitats suspeses. 
“Estem treballant en el marc 
d’un conveni del Bicentenari”, 
ha dit com a via de solució.

força de la gent, l’1 d’octubre la gent 
va sortir el carrer disposada a canvi-
ar-ho tot; quan la independència ha 
estat creïble, la Comunitat Europea 
ens ha respectat; no queda cap altre 
camí que aixecar ràpidament la sus-
pensió de la independència.

El director de Vilaweb va voler 
injectar una dosis d’optimisme al 
públic: “és normal que la gent pu-
gui estar trista, però aquest procés 
el va començar el poble i el poble 

serà el que el culmini”. Partal es 
va mostrar molt crític amb Pedro 
Sánchez: “qui ha donat llum ver-
da a Rajoy per aplicar l’article 155”, 
i va lloar el paper de la CUP: “Han 
tingut una reacció molt sensata, es 
van sentir molt dolguts, però no 
van trencar la baralla i van donar 
una lliçó de rigor i tranquil·litat”. 
El director de Vilaweb va acabar la 
seva intervenció explicant que els 
propers 10 dies seran claus.•

Partal, partidari d’aixecar la suspensió
El director de Vilaweb va oferir una cronologia dels fets succeïts a Catalunya des de l’1 d’octubre fi ns a la 
resposta del govern espanyol i va donar la seva opinió respecte els següents passos que ha de fer el govern català

A. V.

Més de 200 persones van 
aplegar-se el dimecres a El 
Centre, on mitja hora abans 

la gent ja feia una llarga cua per es-
coltar la valoració que va fer Vicent 
Partal, director de Vilaweb, sobre la 
situació actual de la política catala-
na. Partal va basar la seva interven-
ció en tres punts fonamentals: La 

Vicent Partal va basar la seva 
intervenció en tres punts 
fonamentals: La força de la gent; 
el respecte aconseguit davant la 
Comunitat Europea i l’aixecament 
de la suspensió d’independència 
d’una forma immediata
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Perspectiva de Casa Vicens venint de carrer Gran Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

La Casa Vicens ja ha deixat 
enrere el llarg procés de 
transformació durant tres 
anys del que va ser un ca-
salot privat, amb la famí-

lia Herrero-Jover com a última 
inquilina, per convertir-se en la 
casa museu d’accés públic que 
explicarà el primer gran projec-
te executat de l’arquitecte Antoni 
Gaudí. El 16 de novembre ha es-
tat el dia elegit pels impulsors de 
la reforma i propietaris, el grup 
Morabanc, per obrir l’espai al pú-
blic. Un dia abans hi haurà un pe-
tit refrigeri per a autoritats.

En aquest compte enrere ja defi -
nitiu, Casa Vicens, que ha fet dues 
sessions obertes al veïnat per ex-
plicar el projecte i el pla d’impacte 
turístic, ha volgut seguir cuidant 
aquest canal de connexió local i 
preveu una estrena en exclusiva 
del museu per als veïns el cap de 
setmana del 3 al 5 de novembre. 
Tots els veïns de l’entorn de Casa 
Vicens rebran en els propers dies 
una carta a la bústia de casa amb 
un codi que permetrà descarregar 
un màxim de quatre invitacions, 
les quals donaran accés amb hora 
prefi xada a la visita durant aquests 
dies. També hi haurà invitacions 
per a entitats de Gràcia.

Per al públic en general, les 
entrades es posaran a la venda a 
partir del 18 d’octubre, amb el be-
nentés que donaran accés ja a par-
tir del dia de l’obertura ofi cial. El 
preu, a manca de confi rmació ofi -
cial, girarà al voltant dels 16 euros.

El jardí és un altre dels espais 
de Casa Vicens que ha tingut una 
transformació més evident. No no-
més per la inclusió d’un punt de 
cafeteria en l’angle més interior 
sinó també perquè els murs que 
toquen més al veïnat s’estan co-
brint aquests dies de plantes en-
fi ladisses i també hi haurà espai 
verd a peu pla. En aquest jardí, tal 
com Casa Vicens va prometre des 
d’un bon principi, hi haurà un es-
pai per ubicar la imatge de Santa 
Rita, que els veïns i visitants en ge-
neral veneren cada 22 de maig.

Casa Vicens manté inaltera-
ble el pla d’impacte turístic que 
ja va presentar als veïns a fi nals 
de juny, el qual preveu una ober-
tura de 330 dies anuals, amb ves-
pres experience i vermuts domini-
cals, i amb marge per afegir-se a 
la Nit dels Museus o a la 48h Open 
House. Aquest pla d’impacte deta-
lla un perfi  l orientatiu del visitant: 
un 79% internacional, un 17% local 
i un 4% escolar (aquest a partir de 
setembre de 2018). La meitat del 
públic forani es preveu que vingui 
a peu i principalment en metro. 
L’any inicial es calcula una afl uèn-
cia de 153.000 visitants, amb grups 
de 20-25 cada 20 minuts.•

Pisos reformats 
de 60 metres a 
Guilleries ja no 
baixen de 1.300 € 
El mercat immobiliari a 
Gràcia segueix creixent en 
preus, com ho demostra 
una nova promoció de 
pisos reformats que 
s’ha posat a la venda 
aquesta setmana al carrer 
Guilleries, un carrer 
secundari amb accés a la 
plaça del Diamant. Un cop 
fora tots els llogaters que 
hi havia i modifi cats de 
dalt a baix els habitatges, 
els preus oscil·len entre els 
1.200 euros per un tercer 
pis de 44 metres quadrats 
i 12 metres quadrast de 
terrassa fi ns als 1.465 
euros per als baixos de 
58 metres quadrats i 43 
metres quadrats de pati.

Breus

L’estació de FGC 
estrena un punt 
de reparació 
de bicicletes

El RACC ha instal·lat un 
punt d’autoreparació 
de bicicletes a l’estació 
de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Gràcia, 
a Gal·la Placídia. 
L’acord amb FGC busca 
fomentar l’ús de la bici 
i afavorir una mobilitat 
“intermodal, sostenible 
i més àgil”, segons 
apunta l’entitat en un 
comunicat. La primera 
fase del desplegament 
s’ha completat amb la 
instal·lació de quatre 
punts més a Plaça 
Catalunya, Plaça 
Espanya, Sarrià i Rubí.

La reforma de Casa Vicens, en 
qualsevol cas, avança a pas ferm 
ja aquestes últimes setmanes, amb 
la descoberta des de principis de 
setembre de la façana que havia 
estat tapada amb una gran lona 
durant bona part dels treballs. A 
l’interior ja s’hi mostra clarament 
diferenciada la part original de la 
casa respecte de la part ampliada 
el 1925, si bé el recorregut que els 
visitants faran permetrà connec-
tar constantment els dos àmbits.

Casa Vicens s’estrenarà 
el 16-N amb una prèvia 
per a veïns 13 dies abans
El veïnat de l’entorn rebrà per carta un màxim de quatre 
invitacions que s’hauran de confi rmar a través d’un codi

A la part original encara s’està 
treballant aquests dies la restau-
ració d’alguns sostres, com el de 
l’espectacular fumador, i altres 
s’executaran com una mostra de 
work in progress amb la casa mu-
seu ja oberta. En aquesta part la 
recuperada terrassa del primer 
pis, amb la font de raig superior, 
i la teulada original -no accessi-
ble però visible- seran les altres 
grans apostes.

A la part ampliada, de color 
blanc post-modern, hi haurà l’es-
pai principal de les exposicions, 
amb una primera mostra que rela-
cionarà Casa Vicens amb 14 altres 
projectes similars que s’estan exe-
cutant actualment arreu del món. 
En aquesta part s’han acumulat 
serveis de taquilla i guardaroba, i 
l’ascensor que donarà accés als pi-
sos superiors per a aquelles visites 
que comencin de dalt a baix.

A la part original, 
el fumador, la 
terrassa i la 
teulada seran les 
grans apostes 

A la part ampliada, 
d’un blanc 
post-modern, es 
concentraran 
les exposicions
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Príncep d’Astúries es tallarà un 
any al trànsit en sentit ascendent 
per executar la reforma
El projecte executiu, en exposició pública, detalla que les obres engegaran per 
la calçada Besòs, seguiran per Llobregat i s’acabaran amb les voreres noves 

A.B.

L a reforma de l’avinguda 
Príncep d’Astúries, l’últi-
ma gran obra que afronta-
rà el Districte l’any 2018 en 
la recta final del mandat, 

suposarà una forta afectació de 
trànsit, d’un any, en tot el ramal 
que va des de la plaça Lesseps i 
la Via Augusta, abans d’arribar a 
la plaça Gal·la Placídia. Tal com 
detalla el projecte executiu que 

aquests dies es troba en exposició 
pública, els grans eixos que ja es 
van presentar als veïns el novem-
bre de 2016 no han canviat i pas-
sen per la reducció d’un carril de 
trànsit per banda, l’ampliació de 
voreres i la multiplicació de pas-
sos de vianants. L’únic moviment 
provisional que s’ha dut a terme 
és la baixada de contenidors i mo-
tos al carril semi operatiu per al 
trànsit de la banda Besòs.

El projecte aprovat inicial-
ment per l’Ajuntament precisa-

Trànsit de pujada a Príncep d’Astúries, que s’eliminarà durant un any quan comencin les obres Foto: A. V.

ment anuncia l’inici de les obres 
en fase 1 per aquesta banda Besòs 
tallant en sentit ascendent la cir-
culació de vehicles. “Aquest tall de 
circulació durarà tot el decurs de 
les obres”, apunta. Els vehicles, 
tant públics com privats, només 
tindran opció de baixada per dos 
carrils i una new jersey separa-
rà els set metres inicials d’obres, 
sense tocar la vorera.

En fase 2 li tocarà el torn a la 
calçada Llobregat i a un tros de 
la vorera, també amb una barre-

ra separadora respecte del tràn-
sit. En fase 3, doncs, quedarà la 
resta de voreres a banda i banda 
de la nova avinguda, les quals gua-
nyaran més de tres metres totals. 
Cada vorera tindrà 4,5 metres.

Les connexions amb els carrers 
adjacents i la urbanització prota-
gonitzaran els retocs fi nals, amb 
un tractament semipeatonal per a 
Carolines i amb un projecte exe-
cutiu que especifi ca el desplega-
ment d’espais d’estada, cosa que 
era un dels elements més reivin-
dicats dels veïns. En total hi ha 
previstos dos bancs nous, 36 ca-
dires i 26 papereres, repartits en 
els cinc trams que l’obra ha dis-
tribuït el recorregut que va entre 
Lesseps i Via Augusta.

En aquest espai de les vore-
res ja no hi haurà motos aparca-
des, perquè se’n prohibirà expli-
citament el seu estacionament i 
l’augment d’arbrat també anirà 
acompanyat no només de places 
d’aparcament de moto en calça-
da sinó de dos punts de recàrrega 
per a motos elèctriques.•

Les voreres 
guanyaran tres 
metres en total, 
amb dos bancs 
i 36 cadires

la cita

Gràcia acull el projecte 
‘Cuerpos gramaticales’ de 
memòria sobre Colòmbia
Una conversa sobre memòria serà la 
prèvia d’una ‘plantació’ d’activistes

A.B.

La iniciativa Cuerpos gramatica-
les del col·lectiu Agroarte aterra-
rà el 20 d’octubre a l’Espai Jove 
La Fontana com a prèvia d’una 
plantació d’activistes a l’Esta-
ció del Nord que es farà l’ende-
mà en memòria del confl icte mi-
litar i civil que s’ha viscut en les 
darreres dècades a Colòmbia, i 
més concretament a la ciutat de 

Medellín. Cuerpos gramatica-
les, impulsat des de la Comuna 
13 d’aquesta ciutat, va néixer 
amb l’objectiu de generar “pràc-
tiques de memòria que contri-
bueixin a la construcció de pau, 
reparació simbòlica, resistència 
pacífi ca i denúncia pública”, se-
gons apunta una de les seves par-
ticipants, Clara Masllorens. En 
un vídeo il·lustratiu, el projecte 
denuncia sobretot la Operación 
Orión, ordenada per la presidèn-
cia d’Álvaro Uribe i recolzada per 

l’alcalde Luis Pérez Gutiérrez, i 
planteja accions de recuperació 
de la memòria a través de grafi tis 
o productes textils. “Por nuestra 
ciudad, que arde en llamas”, con-
clou el vídeo-reportatge. A Gràcia 
el dia abans de l’acció a l’Estació 

del Nord del 21 d’octubre hi hau-
rà una conversa a la Fontana sota 
el títol Paral·lels entre Medellín 
i Catalunya, memòria que con-
rea dignitats amb Carles Vallejo, 
Helga Flantermensky i Sandra 
Milena Álvarez.•

Una de les accions de ‘Cuerpos gramaticales’ a Colòmbia Foto: CG

El Diamant 
acull la quarta 
edició de la 
Festa del Gat
L’associació Gats de 
Gràcia, que gestiona 
diverses colònies de 
gats a la ciutat entre les 
quals la del carrer Arnold 
Schönberg al barri de 
Vallcarca, ha convocat 
dissabte a la plaça del 
Diamant una nova edició 
de la Festa del Gat. Hi 
haurà ball, pallassos, 
titelles i escacs. 

Breus

Horror Market 
a la Fontana per 
anar preparant 
la Castanyada

L’Espai Jove La Fontana 
engega el 22 d’octubre a 
la tarda la programació al 
voltant de la Castanyada i 
Halloween amb l’Horror 
Market, punt de trobada 
per amants de la cultura 
del terror, el Trash, la 
Serie B, l’underground, el 
DIY i les tribus urbanes. 
Hi haurà paradetes 
d’art, disseny, serigrafi a, 
discos, llibres, fanzines 
i decoració. El 27 hi 
haurà un concert de 
Castanyada, el 28 un 
passatge del terror i 
el 31 un concert amb 
The New Zombies.

La Barberia de 
Gràcia fa una 
masterclass a 
l’Argentina
La Barberia de Gràcia, la 
botiga del barber Jordi 
Pérez al Torrent de l’Olla 
198, participarà el pròxim 
4 de desembre en una 
masterclass a l’Argentina, 
al costat del barber 
colombià de renom Jesse 
Figueroa. Pérez formarà 
també part del jurat que 
valorarà els treballs dels 
barbers participants 
a la primera Barber 
Master’17, el guanyador 
de la qual vindrà a 
Gràcia a conèixer de 
primera mà com treballa 
l’establiment del Torrent 
de l’Olla.
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Un grup de nois i noies, al centre de refugiats d’Atenes. Foto: Cedida

S.M.

Gracienc pels quatre cos-
tats i addicte a la solida-
ritat. Així ho deixa ben 
clar Jordi Tolrà, director 
del Projecte Xefl is, una 

innovadora iniciativa en l’àmbit 
de la cooperació que no té res a 
veure amb les actuacions habi-
tuals per trobar solucions al dra-
ma dels refugiats. “No es tracta 
d’anar a tocar la guitarra per ani-
mar el personal durant uns dies 
de vacances per viure una experi-
ència”, avisa el Jordi. És molt més 
complex. I tot és fruït d’una histò-
ria que va començar fa més de 25 
anys; el drama humà no canvia en 
dècades. I el programa que Tolrà 
ha portat a terme amb la Fundació 
ACSAR i mSocial durant tres esta-
des d’un mes cadascuna (el Nadal 
de 2016, Pàsqua i l’estiu d’en-
guany) al Centre Welcommon, un 
centre de refugiats d’Atenes, es fo-
namenta en una trajectòria ferma 
i constant que es va iniciar amb el 

Jordi Tolrà: “la solidaritat i la 
cooperació creen addicció” 
El projecte Xefl is, de la Fundació ACSAR i mSocial, porta a terme un treball 
de recuperació emocional al centre de refugiats Welcommon, a Atenes 

Breus

confl icte dels Balcans. “Nosaltres 
comencem on acaba tothom”. 
Traducció: els portem menjar, me-
dicines, els proporcionem allotja-
ment... “Però han perdut les ga-
nes de viure”. Tenen depressió, 
estrès postraumàtic, insomni, es-
gotament.... I què es pot fer da-
vant d’això: elaborar tota una sè-

Un dels actes més 
emblemàtics de la Festa 
Major, el Correfoc, suspès 
el passat 21 d’agost pels 
atemptats de Barcelona 
i Cambrils, es convertirà 
aquest dissabte 14 en la 
primera de les activitats 
recuperades de les 
que es van suspendre 
traumàticament aquells 
dies. Setze colles en total 
sortiran a les 19.30 hores 
des de la plaça Trilla en 
tabalada fi ns a la plaça 
de la Vila, on es llegiran 
els tradicionals versots. 
A les 21.30 hores, amb 
l’avançada de les colles 
infantils, les bèsties i els 
diables recorreran el nucli 
històric fi ns a tornar a la 
plaça de la Vila.

El Correfoc de 
Festa Major 
es recupera 
aquest dissabte 

rie d’activitats i treballs perquè es 
recuperin emocionalment, s’em-
poderin, tornin a confi ar en els de-
més, s’autoorganitzin, aprenguin. 
Tolrà creu que aquesta és l’única 
manera de que puguin superar 
tots els drames que arrosseguen. 
Al centre Wellcommon els volun-
taris de Tolrà conviuen amb els 

refugiats, “i això no ho fa ningú”; 
és necessari establir relacions de 
confi ança. El programa per acon-
seguir els tres objectius (acompa-
nyament, apoderament i millora 
de les persones amb discapaci-
tats) inclou una llista molt llarga 
d’activitats i propostes: horts ur-
bans, visites a la platja els diumen-
ges, activitats esportives, classes 
d’anglès, informàtica, ioga, músi-
ca, swing. Membres d’una escola 
que ensenya aquest popular ball a 
Gràcia hi van anar com a volunta-
ris. Com també membres de l’Or-
feó o Esteve Suñé, conseller del 
districte.

I després d’això, què? Bones 
notícies, somriu el Jordi. El pro-
per mes de desembre posaran en 
marxa un nou programa amb fons 
europeu específi c per a la inclusió 
social dels refugiats, que també 
donarà eines de suport a ONGs i 
administració. Objectiu: el mateix 
que van plantejar a Bòsnia fa més 
de dues dècades: preparar pel re-
torn i la normalitat a persones que 
la van perdre.•

Societat
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A. B.

La proposta del consell d’administració de BSM 
d’apujar mig euro el preu del tiquet que permet 
l’accés a la zona monumental del Park Güell ha 
estat motiu de polèmica aquedt dimecres al ple 
del districte. La portaveu del PDeCAT ha criticat 

l’augment apuntant que BCN EN COmú ha passat “de 
voler desregular” l’accés de pagament i eliminar-lo “a 
apujar-lo”. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha respost 
que l’argument de l’augment es troba en el fet que hi ha 
un projecte en marxa que revertirà en el barri, però que 
encara no s’ha concretat. •

El preu del Park Güell 
s’apuja i Districte diu 
que revertirà al barri
PDeCAT: “Han passat de voler 
desregular-lo a apujar-lo”

Visitants a l’entrada del Park Güell Foto: A.V.

El concurs de grups musicals Desconnecta que or-
ganitza Lluïsos i L’Ampli ja ha defi nit el calenda-
ri de la semifi nal de la segona edició, que es viurà 

al pati de l’entitat els dies 20 i 21 d‘octubre a partir de 
les 20 hores. Els tres primers grups, els que tocaran 
el primer dia, seran Kids from the 90’s, Capromoscow 
i The Ineptes Blues Band; els tres grups restants, els 
que tocaran el segon dia, seran Mi Primer Yo, Roger 
Perelló i Impuls. •

El Desconnecta 2017 
defi neix la semifi nal
Kids from 90’s, Capromoscow i 
The Ineptes el 20-O; i Mi Primer 
Yo, Roger Perelló i Impuls, el 21

Un webdoc retrata 
la història dels 
treballadors de 
l’editorial Bruguera
L’Observatori de Vallcarca ha comptat amb setze veus que 
ajudaran a recuperar la memòria històrica de l’empresa 

Carlota Biel

L’Observatori de Vallcarca ha 
dut a terme un webdoc so-
bre l‘editorial Bruguera per 
tal d’aproximar-se a la me-
mòria històrica del barri. El 

projecte, produït pel districte de 
Gràcia, pretén explicar a través de 
les anècdotes dels extreballadors 
com es va dur a terme la publica-
ció dels setmanaris i com era la vida 
d’aquesta classe obrera. Editorial 
Bruguera: una història de la classe 
obrera és un documental interac-
tiu que té com objectiu apropar-se 
a la memòria històrica del barri. 
Els encarregats de dur a terme el 
webdoc han estat els membres de 
l’Observatori de Vallcarca: Albert 
Caballero Gordillo, Helena Nualart 
Mundó, Joan Bernà Tejerina i José 
González Morandi. Una proposta 
que es va realitzar ja que “la idea 
era encarregar el projecte a algú 
que tingués les capacitats per fer-
ho, que fos del territori, i que co-
negués la Bruguera, i a més, s’es-
timés la recuperació d’aquesta 
memòria, perquè l’han viscuda i 
la coneixen”, assegura el director 
del Centre Cívic El Coll. 

A través de l’experiència dels ex-
treballadors i veïns del barri s’ha 
recopilat informació per tal de 
construir la història del que va ser 
una lluita de la classe obrera. Com 
centenars de persones van poder 
tirar endavant la publicació setma-
nal de les historietes de Mortadelo 
i Filemón, Zipi i Zape o el Capitán 
Trueno, o com va viure l’editorial 
els anys de la Transició. 

A la Bruguera eren, en el seu 
punt àlgid, uns 1.600 treballadors 

es van decantar per aquesta op-
ció, ja que d’aquesta manera es po-
den visualitzar textos i documents. 
“Creiem que havia de ser alguna 
cosa relacionada amb Internet… 
el cas és que estaven les veus, però 
també hi havia una recopilació de 
documents molt interessant per 
consultar. En el webdoc aquesta 
complementació és molt evident”, 
explica l’Albert Cabellero. 

A més, s’ha comptat amb la col-
laboració del Grup d’Estudis del 
Coll-Vallcarca, l’Associació Museu 
del Còmic, veïns i extreballadors 
de l’editorial, i nombrosos estu-
diosos de la literatura popular. 
L’objectiu del projecte és donar veu 
a aquells i aquelles que van dedi-
car tants anys de la seva vida a la 
Bruguera: com era el seu dia a dia, 
quins van ser els llaços fraternals 
que es van formar o com van sortir 
endavant un cop l’empresa va tan-
car són alguns dels aspectes que es 
recopilen al webdoc. •

El pont de Vallcarca, en una imatge retrospectiva Foto: Observatori de Vallcarca

i treballadores, dels quals aquest 
webdoc recull a partir d’entrevis-
tes, la veu de 16. “Vam fer una se-
lecció de setze persones les quals 
responien a diferents criteris. Per 
qüestions de gènere, volíem que 
apareguessin tant homes com 
dones, pel tipus de feina que te-
nien –d’ofi cines o de màquines–, 
del barri que eren, si van arribar 
d’aprenents o no...”, afi rma l’Hele-
na Naulart. 

El projecte inicial no era crear un 
webdoc però, fi nalment, els mem-
bres de l’Observatori de Vallcarca 

En el moment 
més important, 
l’editorial va 
tenir uns 1.600 
treballadors
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Rosa M. Arrazola 
(Barcelona... Florència... 
Darmstadt... Barcelona..., 
1969). Els eixos que gui-
en la seva trajectòria 
són vitals: la Família, i la 
Paraula. Poesia i pintu-
ra són constants (www.
arrazolaquadresia.cat). 
La seva obra gemina amb 
tot el que l’envolta: de l’engruna a la Lluna, 
del lemnisc al desig, del porus a l’ànima, del 
minut a l’univers, de l’últim fi nal al proper 
inici. I en el sinus del seu ésser, la variable 
eterna: el Temps.
Hi ha qui ja l’ha llegit (Rai, Neor nero nas, 
Llibre dels Xiscles, Els silencis escrits), 
hi ha qui ja ha gaudit de com recita i uns 
quants ja l’han premiat (Premi Ciutat de 
Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera, 
Premi Esteve Albert de la Vila d’Argento-
na, Premi de Poesia Estabanell Energia 
d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, 
Premi de la Vinya i el Vi de Vilafranca, 
Foment Martinenc, Jocs Florals de Sants, 
Premi Joves Poetes Catalans). Des de 1987 
fi ns ara, aquí.

biografía

Sol(es)
No totes veiem el mar.
No totes pugem muntanyes.
No totes sabem escriure.
No totes vivim l’amor.
No totes podem ser moltes.
No totes notem el sol.

I moltes viuen la por
i algunes sentim la por de moltes que viuen por
i les moltes, les algunes fem visible el nostre dol
perquè hi hagi un dia
on totes notem el sol.

Nom

I on anem després?

Tota la vida fent arrels,
tota la vida, clams i empelts,
fl ames que ens cremen les misèries.

Sempre la boca busca el bes.
Sempre la vida juga a pèl.
La calma costa de guanyar.
Conec la por.

Parlo dels dies sense amor
d’aquells que costa entendre el món,
de les carícies que no tinc.

I on anem després?

Si de vegades no hi ha temps, 
si aquesta glòria de la creu
no me la crec.

Tota la vida somiant temps
i fent-nos grans en una esquerda.

Hem de deixar el nom escrit.

Sor Cinisme

Elles, vestides de blau,
van ensenyar-me les taules
i les preposicions
i van fer-me conscient
del pecat d’Eva.

Les noies confessàvem
la regla a la capella
per poder obrir la porta
de les nostres neveres,
no fos cas que el dimoni
em posseís vermelles
de sang que enverinava els aliments.

Elles, dones blaves de Déu,
també menstruaven.

Operacions
Faci el que vulgui, Dra. Alè,
sumi o resti,
multipliqui o reparteixi,
però elimini’ns tots els zeros de l’esquerra.

No ens cal l’anestèsia. 

Buit de març

M’adono que ell i ella
en llengua són dos mons.
Qüestió de gènere.

I em pregunto per què
el jo no té el seu ja.

Jugo amb les paraules.

Hi ha dies on la ràbia
em fa marcar de ple les diferències.

Avui es buit de març.

Impecables

Diuen que peques
I jo dic que no ho fas
I et fan viure petit,
Minúscula, invisible.
 Et fan no-ser.

Diuen que peques
I et cobreixen la boca
que ja amb prou feines parla.

Vestida de petroli, 
estretament calçada, 
embotida de tot el dolor, 
diuen que ets grava de voral
i t’envaeixen les nits ovàriques
i el riu vermell no torna el 28.

Et soterren l’alè
perquè no val 
i et tanquen en presons
de tela negra
i el teu duel és rebel, 
però el tens només tu 
al jardí del vervell
i allunyada del sol, 
fas de llunes el cel
que imagines al llit, 
quan el mascle ressec 
gira claus al teu pany
i la nit no té vent
i la fosca és el gel
de les quatre parets
on Al·là regna en pes.

Com puc fer-te saber
que jo peco com tu
i que no passa res,
que aquest sol és de totes
i la lluna, també.

‘Buit de març’ 
Rosa M. Arrazola presentarà el proper 19 d’octubre a la llibreria Ona el seu darrer poemari Buit de març, 
premi Òmnium Cultural del Vallès Oriental, amb pròleg de Núria de Gispert. Serà qui va ser presidenta 
del Parlament del 2010 al 2015 la persona que presenti l’obra de l’escriptora, a més de comptar amb la 
veu i la música de Claudia Cabero, i les paraules de Jordi Margarit. Acompanyada dels amics, Arrazola 
parlarà d’un poemari que dedica a totes les dones que pateixen, a totes les que lluiten. “A totes”. 



L’Independent de Gràcia
13 d’octubre de 2017

8 Esports
L’Europa busca enfi lar 
posicions la setmana de 
l’adéu de Civil i Gaixàs
L’equip de Joan Esteva, instal·lat a mitja taula, visita Sant 
Feliu amb la intenció d’encadenar tres partits sense perdre

Es reactiva la Comissió de 
Control i Transparència. Després 
de la dimissió de l’anterior Síndic 
del Soci, Javier Latorre, i la també 
dimissió, a mitjans de setembre 
del 2016 de l’anterior Comissió 
de Control, el nou Síndic, Carlos 
Pablos, ha proposat els socis 
Carlos López, Ramon Botet i Joan 
Guinart perquè formin aquest 
òrgan de supervisió del bon 
govern del Club Esportiu Europa.

Albert Vilardaga

Després de 9 jornades, la 
classificació de l’Euro-
pa és el refl ex de la tem-
porada. L’equip ocupa la 
11a posició, sobretot fruit 

de la irregularitat, els escapulats 
van començar la lliga amb qua-
tre jornades sense perdre, des-
prés van encadenar tres derrotes 
seguides, i els dos últims com-
promisos s’han saldat amb una 
victòria i un empat. Amb l’objec-
tiu d’enfi lar posicions, l’equip de 
Joan Esteva busca encadenar una 
bona dinàmica de resultats, allar-
gar aquesta ratxa de partits sense 
perdre per tal de no perdre el fi l 
amb els equips de dalt i poder llui-
tar fi ns el fi nal per les posicions 
que donen dret a jugar el playoff 
d’ascens.

La primera oportunitat passa 
pel Municipal de Les Grasses de 
Sant Feliu de Llobregat, on els lo-
cals encara no coneixen la derro-
ta aquesta temporada. El princi-
pal problema dels escapulats en 
els últims partits és que sempre 
comencen encaixant un gol. Ja en 
són 5 de consecutius on el rival 
comença avançant-se en el mar-
cador, el que obliga els graciencs 
a anar a remolc. En dues ocasions 
l’equip ha reaccionat i ha aconse-
guit rescatar algun punt, contra 
el Figueres en l’últim desplaça-
ment, on els escapulats van acon-
seguir un triomf agònic, i contra 
el Santboià, on els graciencs van 
aconseguir igualar el marcador. 
A Sant Feliu, l’Europa buscarà 

aconseguir avançar-se al marca-
dor i evitar el desgast que com-
porta cada setmana estar obligar 
a remuntar un marcador advers. 

La setmana ha estat marcada 
sobretot per la sortida inespera-
da de Xavi Civil i Arnau Gaixàs. 
Sorprèn sobretot la marxa del da-
vanter, pitxitxi de l’equip la tem-
porada passada amb 8 gols i que 
havia renovat aquest mateix estiu. 
El club ha anunciat que les dues 
parts han arribat a un acord per 
un tema d’incompatibilitat labo-
ral, però també és cert que Civil 
havia perdut el lloc fi xa a l’onze ha-
bitual de Joan Esteva, on la davan-
tera l’ocupen habitualment Raillo, 
Javi Navarro i David Jiménez, i els 
partits on havia tingut més minuts 
havia estat jugant més endarrerit. 
Tot i això, el killer havia marcat un 
gol aquesta temporada, contra el 
Terrassa, curiosament l’equip que 
l’ha incorporat.

Menys ha sorprès la sortida de 
Gaixàs, el defensa cedit aquest 
estiu per l’Espanyol B, just va 
debutar aquest diumenge, però 
després de 9 jornades només ha 
disputat 4 minuts amb la samar-
reta escapulada i buscarà més 
oportunitats lluny de la discipli-
na del club gracienc.•

David Jiménez controla la pilota durant l’últim partit. Foto: Àngel Garreta

Breus

El Femení A, 
en directe per 
Esport3 per 
primera vegada

El partit corresponent a 
la sisena jornada entre el 
primer equip femení de 
l’Europa i el Pallejà serà 
retransmès en directe per 
Esport 3 el diumenge a les 
10 del matí. Després de 5 
jornades, les escapulades 
ocupen la tercera posició 
a la Segona Divisió amb 
10 punts, un menys que 
el fi lial de l’Espanyol i 
3 menys que el fi lial del 
Barça. El Pallejà és el 
novè classifi cat amb 4 
punts. Serà la primera 
vegada el Femení A de 
l’Europa es podrà veure 
en directe per la televisió.

El Tres Peons, 
al Campionat de 
Catalunya d’edats 
per equips
Quatre equips 
representaran es 
graciencs en el campionat 
que es juga del 12 al 14 
d’octubre. En la categoria 
sots 8, l’equip el formen 
els germans Planella i 
la Yvette González.En la 
sots 10, el Tres Peons A 
està format pel Pol Ortiz, 
l’Aran Gasull, l’Octavi 
Costa i el Gabriel Murias, i 
al B hi haurà els germans 
Cantero, el Nil Amorós 
i l’Anthony Poot. En el 
sots 18 hi haurà el Xavi 
Martínez, l’Oriol González 
i el Llibert Céspedes.

Civil va ser el 
pitxitxi de l’equip 
la temporada 
passada amb 8 gols

els del Tato Garcia va aconseguir 
igualar el marcador, i va durar ben 
poc, perquè amb dos minuts els ega-
rencs van marcar dos gols. Idarraga 
va respondre de nou (3-2), però tot 
seguit el boia colombià va ser sanci-
onat per un cop fora de l’aigua i els 
locals ho van aprofi tar per marcar 
dos gols més. El ‘Cata’ va retallar dis-
tàncies al fi nal del primer quart amb 
el gol de Zurita (5-3). En el segon pe-
ríode les coses no van millorar, no-

més començar els vermells van am-
pliar distàncies, Chico va fer el quart 
gol del ‘Cata’, però abans del descans 
De la Fuente i Pericas van deixar el 
marcador en un clar 8 a 4.

A la represa, els egarencs van sa-
ber administrar l’avantatge, els gra-
ciencs van intentar donar-li la volta 
al marcador però van topar sempre 
contra la defensa local, que a més 
van ampliar l’avantatge i van anul-
lar qualsevol opció de remuntada. 

El CN Catalunya intentarà aconseguir 
el primer triomf a la piscina Sant Jordi
L’equip que entrena el Tato Garcia va caure contra el 
CN Terrassa per 12 a 7 en la primera jornada de lliga

A. V.

EEl ‘Cata’ no va poder començar 
amb bon peu la temporada i va 
caure per 12 a 7 contra el CN 

Terrassa en la primera jornada de 
la Lliga Premaat. Els egarencs van 
trigar un minut a avançar-se al mar-
cador, però el ‘Cata’ va reaccionar a 
través del boia Alejandro Idarraga. 
Aquest va ser l’únic moment que 

El ‘Cata’ va ensopegar en la visita a la piscina del CN Terrassa. Foto: @PREMAAT.

Els gols de Sergi Clols van deixar el 
marcador en el 12-7 fi nal. El ‘Cata’ 
buscarà aconseguir la primera vic-

tòria el dissabte, a les 6 de la tarda, 
contra el WP Navarra, en el retorn 
a la piscina Sant Jordi.•
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Oriol Pla durant el partit. Foto: Cedida

A.V.

Els Lluïsos són l’equip més 
en forma de Gràcia. Els 
blaus, que la temporada 
passada van perdre la ca-
tegoria de forma sorpre-

nent i traumàtica, s’estan refent 
amb la millor de les medicines, 
victòria rere victòria. L’equip que 
entrena Carles Rofes s’ha col·locat 
líder del seu grup amb 4 victòri-
es i cap derrota, l’últim triomf el 
van aconseguir de forma agònica, 
a la pròrroga, diumenge passat a 
Terrassa. Al mateix grup, el Safa 
Claror va perdre la seva condició 
d’invicte després de caure per 53 a 
46 a la pista del Navàs en un partit 
molt igualat. 

També a Primera Catalana, bo-
nes notícies pel Claret, els Llops 
van aconseguir el primer triomf 
de la temporada després de derro-
tar el Jac Sants B per 69 a 60 en un 

Els Lluïsos es col·loquen 
líders la jornada que el Claret 
s’estrena i el Vedruna ensopega
Jornada perfecte pels equips femenins: Lluïsos de Gràcia, Safa Claror, Vedruna 
Gràcia, UE Claret, Pedagògium i Coll van aconseguir guanyar els seus partits

En categoria femenina, jorna-
da immillorable pels equips graci-
encs, on tots van aconseguir la vic-
tòria. A 1a Catalana el Safa Claror 
va aconseguir la primera de la tem-
porada contra el Sant Ignasi per 46 
a 42, mentre que els Lluïsos ja en 
sumen 3 després de derrotar l’Ipsi 
per 54 a 47. A 2a, el Vedruna ha gua-
nyat els dos partits, l’últim contra 
el Nou Barris per 43 a 29. En la ma-
teixa situació que el Vedruna es tro-
ba el Claret, però a 3a, dues victòri-
es en dos partits, l’última contra el 
Diagonal Mar per 40 a 68. També a 
3a, victòria del Pedagogium per 34 
a 37 a la pista del Poblenou, i a la 
categoria Sots 25, el Coll va vèncer 
per 34 a 47 el Badalonès.•

Breus

partit que es va resoldre a l’últim 
període gràcies a l’encert de Pere 
Carrión i Bruno Ibáñez.

No va tenir tanta sort el 
Vedruna Gràcia, el representant 
gracienc a la màxima categoria va 
encaixar la primera derrota de la 
temporada després de caure per 
83 a 72 a la pista de l’Alpicat. En 
declaracions posteriors al partit, 
el seu tècnic, Sunyol Costa reconei-
xia la derrota del seu equip: “Hem 
començat molt desconnectats, so-
bretot en defensa, i en aquesta ca-
tegoria si tens 5 minuts de descon-
nexió et passen per sobre. Valoro 
la reacció dels meus jugadors, però 
ens hi hem posat tard”.

A 3a Catalana, el Pedagogium va 
superar per 77 a 51 l’Alella, mentre 
que el Coll va caure per 66 a 74 con-
tra el Bàsquet La Mina.

L’equip de Sunyol Costa va caure 
per 83 a 72 a la pista de l’Alpicat

L’àrbitre gracienc Alberto 
Lázaro serà un dels 
àrbitres del partit entre 
l’Spar Citylift Girona i 
l’Star Center-Uni Ferrol 
de la Lliga Femenina 1, 
la màxima categoria del 
bàsquet espanyol, que ara 
porta el nom de Lliga Día. 
El partit, corresponent a la 
quarta jornada de lliga es 
podrà seguir en directe per 
Teledeporte el dissabte a 
partir de les 7 de la tarda. 
A més a més, el passat 
dimecres el gracienc va 
viatjar a Palma de Mallorca 
per arbitrar el partit que 
van disputar l’equip local 
i el Càceres Ciudad del 
Baloncesto, de la lliga LEB 
Or, la segona competició 
del bàsquet espanyol.

Lázaro, àrbitre 
del partit entre 
Girona i Uni 
Ferrol de la LF 1
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Editorial

L’hora H de Casa Vicens

El 16 de novembre és el dia. Casa Vicens obrirà portes, Gràcia es dota-
rà d’un nou atractiu cultural i turístic i aquest entorn del nucli his-
tòric de la Vila posarà a prova el pla d’impacte que en els últims me-

sos s’ha treballat des de la nova propietat, amb el plàcet del Districte. La 
maquinària del nou projecte s’ha anat engreixant lentament, treballant 
amb més o menys (lògiques) molèsties, atenent els veïns en dues sessi-
ons obertes i contactes sovintejats amb cadascun dels veïns que dema-
naven explicacions per una o altra qüestió. 

A la segona sessió oberta s’hi va trobar a faltar el Districte, i el 16 de 
novembre no estaran a punt 
els petits canvis urbanístics 
que plantejava Casa Vicens per 
garantir un accés i una mobi-
litat més endreçada a la casa 
museu. Aquests canvis apun-
taven a un alliberament de 
l’espai que des del carrer Gran 
encara ocupen les motos so-
bre les voreres o una amplia-
ció de la vorera del davant de 
Casa Vicens per evitar acumulacions que interrompin el pas als veïns. 
Eren aquestes peticions assumibles que no han obtingut resposta, o que 
almenys el veïnat no les ha vistes concretades. El pla d’impacte turís-
tic preveu una afl uència de 153.000 visites que entraran a Casa Vicens 
en grups de 20-25 persones cada 20 minuts, i els propietaris han garan-
tit que qualsevol acumulació se solucionarà amb una cua en tot cas cap 
endins de l’establiment. Fins i tot els grups de sudcoreans que ja s’han 
fet habituals des de fa anys han engegat una via de negociació amb Casa 
Vicens per accedir a l’interior en condicions avantatjoses.

Tot això s’ha treballat sobre el paper, però ara arriba l’hora de la veri-
tat per a Casa Vicens i necessitem una via de comunicació més neta en-
tre Districte i propietat perquè els veïns gaudim en positiu d’una atrac-
ció que abans era una casa privada i que ara serà un museu públic. •

El ple de dimecres va tenir un deix amarg, com a fruit de la 
situació política catalana. I curt: no va durar ni tres hores. 
Però a Gràcia sempre hi ha un fi l d’entesa que no es tren-
ca, fi ns i tot si cal recórrer a personatges espanyols que re-

presenten l’humor més tronat. El PP va etzibar al PDeCAT i a ERC que 
l’acord del Parlament de dimarts era més propi d’un guió d’Antonio 
Ozores. El PDeCAT li va respondre que el govern espanyol semblava 
un digne seguidor de Paco Martínez Sòria. I aquí el president del dis-
tricte va ser ràpid: “Paco Martínez Soria era de Gràcia”. I aviat podria 
tenir una placa al carrer on va viure, al carrer Joan Blanques. 

S’ha trobat a faltar 
al Districte i el 16-N 
no estaran a punt els 
canvis urbanístics

El
depen-

dent

Cartes al director

Acord necessari
Crec que és necessari l’acord Madrid-
Barcelona, malgrat la indignació per la re-
cent violència contra catalans pacífi cs. Cal 
la intervenció dels tres actors interessats.
Europa, que hi pot perdre molt: sinó sub-
jecta el nacionalisme espanyol, fenomen 
sense equivalent a Occident, aquest por-
ta a la fallida econòmica, també del con-
junt de l’estat. L’útima: les infraestructu-
res sempre a Espanya, sempre a Madrid. I 
el corredor meditarrani? també a Madrid. 
I no és un acudit. Impulsaran una fuga de 
ports cap a Madrid? el de Barcelona? de 
València? tots? El dictador Franco, més 
moderat, hi va aplicar criteris econòmics, 
no ideològics. 
La part catalana. Per l’ètica dels seus ac-
tuals polítics i líders cívics, i per trobar-se 
assistida per la raó - la facultat humana i la 
justícia- no té necessitat de falsos dogmes 
ni d’un acord sobre una Idea abstracte, que 
tapi misèries pròpies i el poder de deter-
minats grups, com potser a l’anomenda 
Transició. Pot doncs negociar continguts 
concrets: concert econòmic, seguretat so-
cial, reconeixement de la llengua catalana, 
competències exclusives...amb les corres-
ponents reformes legals (de la constitu-
ció espanyola...) que acabin la inoperància 
dels darrers 40 anys. Els acords no neguen 
el dret a les consultes, que sempre existeix.
I la realitat d’aquells continguts és l’única 
cosa que pot resoldre els problemes reals 
de les persones i de les empreses (pròpia-
ment dites) en un procés continuat, i vist 
com a conjunt és l’avenç cap a major sobi-
rania. I així l’altra meitat de la població que 
no ha votat que sí, però té sentit ciutadà, 
hi resulta adherida afi rmativament, ja que 
la necessària adhesió de tot el conjunt i de 
forma continuada, només pot donar-se a 
realitats, independentment d’ intimida-
cions externes. Idees irrenunciables com 
la dignitat no estan escindides d’aquelles 
realitats. Els referèndums no les creen, les 
confi rmen si existeixen.
Espanya hi pot guanyar la major estabilitat 
de l’estat que ha fet, que necessita i no úni-
cament en la present crisi política.

Anna Garcia Ruiz

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Informa Lídia Vilalta per a La 
Independent que les associacions femi-
nistes i les dones de l’esquerra portu-

guesa han emplaçat els partits polítics a 
debatre públicament, durant els debats 
electorals, propostes per portar a l’àmbit 
local la Igualtat de gènere i per declarar 
els “municipis lliures de violència mas-
clista” davant les eleccions municipals. 
Per les notícies que ens arriben, les co-
ses, en general, s’estan fent millor que a 
casa nostra. El Bloco de Esquerda, on les 

dones tenen un potent lideratge, va aug-
mentar en l’anterior convocatòria en 11 
escons fi ns als 19 actuals. Amb aquesta 
formació el govern portuguès va pactar 
“avaluar la sostenibilitat del deute ex-
tern”, “restaurar els salaris dels funciona-
ris” en uns terminis concrets i “augmen-
tar el salari mínim nacional”, a més de 
“prohibir determinats desnonaments” 
i les “pujades d’impostos dels primers 
habitatges de petit valor”. Tot i que la 
ciutadania ha percebut les millores eco-
nòmiques, les lideresses del Bloco consi-
deren que han estat insufi cients. Catarina 
Martins, diputada per Porto, recordava 
“la trajectòria alternativa del país: recu-
perar serveis públics i aturar l’empobri-
ment”. En el pròxim pressupost de l’estat 
demanaran “justícia fi scal i recuperar la 
progressivitat fi scal”.•

Dones de Portugal (1)

El Bloco de Esquerda, 
amb força presència 
femenina, ha pujat 
d’11 a 19 escons
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de Gràcia

Que en 
penseu 
dels fets que 
van passar 
dimarts al 
Parlament?

Núria Duran
Veïna

A mi personalment em va agra-
dar la solució per la qual va optar 
el president. Prefereixo arribar a 
la independència pacífi cament i no 
pas amb violència. Ara estic més 
tranquil·la. Arribarem, però més a 
poc a poc. Tot i això, s’ha de seguir 
lluitant.

Alba Carroza
Veïna

Vaig sentir una mica de decepció 
perquè no era el que esperava. Però 
tot i que no estic molt a favor del 
diàleg amb el govern espanyol, un 
cop més, vam tornar a donar una 
lliçó.

Maria Batalla
Veïna

Va ser molt emocionant. Per 
un moment vam sentir, allà a la 
Ciutadella, que érem independents 
amb tots els seus efecte, però... el 
president la va suspendre. Penso 
que fi nalment, el govern espanyol 
encara pot quedar pitjor si a aques-
tes alçades rebutja el diàleg.

Manuel Palma
Veí 

L’única conclusió que trec en clar és 
que hauria d’haver diàleg. Porto aquí 
més de 60 anys i em sento català, 
però també espanyol. M’agradaria 
que això fos legal i que cadascú po-
gués expressar-se com volgués. És 
per això que no m’ha agradat el com-
portament de cap dels dos governs.per Carlota Biel
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Serveis 100% públics

La dictadura franquista va endarrerir l’estat espanyol 
diverses dècades i va crear només una ombra del que 
haurien de ser els serveis públics. El règim continu-

ista del 78 va simular-ne una millora però en realitat ha 
procedit al seu desmantellament progressiu posant-los 
en mans de l’especulació fi nancera en el «lliure» mercat, 
afavorint la precarització laboral i de les condicions de 
vida en general, cronifi cant la corrupció com a forma de 
la relació normalitzada entre empresaris i administració 
pública, apostant per la recaptació regressiva d’impos-
tos i permetent l’evasió fi scal de les grans fortunes, i pro-
movent l’externalització i altres formes de privatització 
encoberta.

A fi nals de 2007, l’arribada de la darrera de les crisis 
del model socioeconòmic capitalista patriarcal serveix 
d’excusa i prepara el terreny per a les actuals retallades 
sistemàtiques en serveis i prestacions públiques. Així, 
l’administració, en comptes de dedicar-se a l’interès ge-
neral, el de les classes populars, prioritza el desmantella-
ment de serveis i prestacions públiques seguint els pos-
tulats del neoliberalisme per al benefi ci de les elits que 
acumulen més i més riquesa sobre la base de la nostra 
despossessió. Els efectes més durs d’aquesta desposses-
sió els cobreixen i els sofreixen les dones, que són doble-
ment explotades: a la feina i a casa.

Davant la desigualtat i la injustícia social, les lluites 
col·lectives han reivindicat els drets socials que garan-
teixen una vida digna i que contrasten amb la incertesa 
i l’individualisme intrínsecs al lema “guanyar-se la vida” 
promogut per l’ordre vigent. Aquests drets socials, en 
qualsevol societat i més encara en una societat de classes 
i patriarcal, s’han de fonamentar en un repartiment col-
lectiu de la riquesa:

• Amb una fi scalitat progressiva que gravi amb més im-
postos directes qui més té i en especial l’economia es-
peculativa i fi nancera.

• Sense discriminacions, garantint aquests drets a tra-
vés de serveis i prestacions universals i protegits de 
la infl uència privatitzadora, mercantilista i prohibi-
tiva de qui més té. Especialment importants són les 
mesures per fer front a la desigualtat de gènere per 
exemple en la feminització de les tasques de cures de 

persones dependents, tant si es tracta de cuidadores 
professionals com familiars, o en la bretxa enorme en 
el valor de les pensions de dones i homes.

• Basat en els principis de la democràcia directa i l’as-
semblearisme, és a dir, dut a terme de la forma més di-
recta i participativa possible a través d’instàncies ad-
ministratives com més locals i properes millor.

• Basat també en els principis del confederalisme i l’in-
ternacionalisme, és a dir, que promogui la solidaritat 
internacional i la cooperació entre les diverses col-
lectivitats humanes, evitant autolimitar-se obligatòri-
ament al marc territorial i/o nacional propi.

Des del Moviment Popular de Gràcia lluitem per uns 
serveis, recursos i prestacions de titularitat, provisió i ges-
tió exclusivament públiques com a única garantia real dels 
drets socials que han de cobrir necessitats bàsiques de 
tota la població. Aturar les retallades no és sufi cient, cal 
revertir-les i enfortir els serveis públics com a mecanis-
me fonamental per a la redistribució de la riquesa i com a 
part d’una institucionalització avançada de la solidaritat 
col·lectiva als Països Catalans i arreu. Amb aquest objec-
tiu treballem colze a colze amb altres col·lectius de Gràcia 
com l’Assemblea Pensionista, l’Associació de Cuidadores, 
l’Assemblea de Dones Feministes i l’Assemblea Laboral La 
Precària i els CAP de Gràcia adherits a Rebel·lió Atenció 
Primària, entre d’altres.•

El CAP de l’antiga Cibeles, en una imatge d’arxiu Foto: A. V.

Opinió
Comissió de Serveis Públics del Moviment Popular de Gràcia Països Catalans 

La 
setmana

Triar on viure

Valentina Baratti

E l passat 1 d’octubre no vaig poder 
votar. Però no va ser pas per les 
càrregues policials, que he seguit 

amb molta tristesa i impotència. La 
raó per la qual no vaig poder votar és 
perquè sóc estrangera. Estrangera de 
naixement, perquè un terç de la meva 
vida l’he passat aquí en aquesta ciutat. 
Malgrat tot, després d’onze anys, hi ha 
qui em recorda que jo no sóc d’aquí, 
que no tinc dret a decidir. 

Sóc italiana i seguiré sent-ho tota 
la meva vida, però també sóc part de 
la gran comunitat d’europeus que han 
vingut aquí per construir la seva llar. 
Per tant crec necessari que la comuni-
tat europea compleixi veritablement 
amb aquest sentit comunitari, que per-
meti els residents europeus en un altre 
països durant més de 5 anys, la possibi-
litat de votar. Així com hem pogut fer-
ho en les eleccions municipals, haurí-
em de poder-ho fer en votacions tan 
importants com ho és un referèndum. 
De la política italiana porto anys sen-
se interessar-me molt, també perquè a 
vegades sembla més un espectacle que 
una altra cosa. 

En canvi em sento molt prope-
ra i apassionada pel que passa aquí a 
Catalunya, simplement perquè és aquí 
que jo he passat cada dia de la meva 
vida durant l’última dècada. Us ho puc 
assegurar, i segur que ho comprendreu: 
no hi ha cosa més frustrant que sentir-
se diàriament integrat en un sistema de 
valors i d’ideals, i a l’hora d’expressar la 
teva opinió no poder fer-ho, perquè la 
documentació no és sufi cient, perquè el 
teu lloc de naixement t’ho impedeix. 

No tries on néixer, però si tries on 
viure.•
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Opinió convidada
El 

bloc

Mambo a la catalana

Carina Bellver

Preparació: es talla a trossets petits 
un bon grapat de negacionisme del 
confl icte territorial i de la celebra-

ció del referèndum a Catalunya. Se so-
fregeix tot amb un bon rajolí de rebuig 
a la mediació internacional i al diàleg 
en igualtat de condicions i sense con-
dicionants previs. Un cop ben calent, 
s’afegeix un bon grapat d’insistència 
en la negació reiterada de la brutalitat 
policial durant l’1 d’octubre. Es deixa 
coure a foc lent durant tot un matí al 
Congrés, salpebrat amb una oposició 
de socialistes i ciutadans alineada amb 

el PP, i en menys de 24 hores de la de-
claració d’independència ajornada per 
buscar diàleg s’aconsegueix una acti-
vació de l’article 155 de la Constitució, 
a través d’un requeriment per part del 
president Mariano Rajoy. Advertència 
alimentària: compte perquè caduca el 
19 de setembre. Si ve de gust, es pot 
acompanyar amb un govern espanyol 
de discurs inamovible, diverses petici-
ons internacionals de diàleg desestima-
des per part de Madrid i un bon grapat 
de fugues d’empreses catalanes. També 
queda bé amb molta decepció sobira-
nista i risc de trencament de la majoria 
independentista al Parlament. Per beu-
re, un bon gerro d’aigua freda.•

Opinió convidada
David Rabadà, Sindicat de Professors de 
Secundària

Unes PAU sense Filosofi a

A quest setembre el Consell Interuniversitari de 
Catalunya va decidir reduir en les PAU el pes de 
la Història de la Filosofi a. El fet és que aquesta 
especialitat deixarà de ser obligatòria en els bat-
xillerats científi cs i tecnològics. Professors de 

Secundària (ASPEPC·SPS) volen fer públic el seu rebuig 
davant l’esmentada decisió. En primer lloc aquesta reso-
lució implicarà una nova pèrdua de cultura general per 
al nostre alumnat, i ja fa més de vint anys que s’estan re-
duint els continguts de Filosofi a en els nostres instituts. 
De fet, i en aquesta especialitat, s’ha passat d’una mitjana 
de quatre professors per centre a un de sol, o cap, en l’ac-
tualitat. En segon lloc, i al reduir en les PAU la Filosofi a, 
el Consell Interuniversitari aplica un dels molts qües-
tionables aspectes de la LOMCE, o Llei Wert. En tercer 
lloc, i en les PAU, això obliga a tot l’alumnat de batxille-
rat a examinar-se d’Història d’Espanya en detriment de 
quelcom més universal com és la Filosofi a. En quart lloc 
això suposa reduir el nou model competencial d’educa-
ció ja que la Filosofi a avalua competències bàsiques com 
l’anàlisi crític de les fonts d’informació. I en darrer lloc, 
aquesta decisió implicarà la desaparició de molts pro-
fessors de Filosofi a, un fet paradoxal davant el creixent 

interès per aquesta disciplina en sèries com Merlí a TV3, 
obres com El món de Sofi a, o assaigs com Més Plató i 
Menys Prozac. Per tot plegat Professors de Secundària 
(ASPEPC·SPS) demana que aquesta decisió sigui repensa-
da amb lògica i dades contrastades.•

Gràcia estrena ‘Defensor del Poble’
Un any abans, el 13 d’octubre de 1872, la mateixa publicació denunciava les mancances en 
l’assortiment d’aigües a la vila. Deia que hi havia “cuatro fuentes nominales, es decir sin agua” 
i reclamava que les autoritats municipals les posessin en funcionament. La Linterna de Gracia 
s’autoproclamaven “defensores del Pueblo y fi scales del Municipio” i afi rmaven que estarien 
ben a l’aguaït que l’Ajuntament solventés la qüestió i acabaven amb una clara amenaça en cas 
contrari: “¡Ay de La Linterna!”

Pep Gorgori, Gerard Maristany i Albert Musons. 
Taller d’Història de Gràcia.

Notícies de la Gràcia independent

Advertència alimentària 
d’aquesta recepta: 
compte perquè caduca 
el 19 de setembre

Una imatge de la sèrie de TVC, ‘Merlí’ Foto: TVC
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Exposicions
Fins al 29 d’octubre
Se celebra la Segona Edició del Cicle d’Hu-
mor Gràcia Riu! amb espectacles de tot 
tipus als diferents barris de Gràcia. A La 
Violeta es podrà gaudir el 19 d’octubre de 
l’exposició Més de 30 anys de versots a 
Gràcia amb una producció conjunta de La 
Fina Sansalvador i La Violeta de Gràcia. 
La Violeta (Maspons, 6). 

Fins al 31 d’octubre
Exposició The very best of, amb l’apar-
ticipació del Màster de Fotografi a i 
Disseny d’Elisava, Escola Universitària de 
Barcelona, Grisart i l’Institut d’Estudis 
Fotogràfi cs de Catalunya. 
Lluïsos de Gràcia (Pl del Nord, 10)

Fins a l’1 de novembre
Exposició Aprendre a Mirar. Trencant 
murs invisibles. Una exposició fotogràfi ca 
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 prin-
cipal eradicar els estereotips que sovint 
envolten a les persones nouvingudes que 
viuen molt a prop nostre. Aquesta expo-
sició s’emmarca dins la celebració del Dia 
mundial de la pau (21 de setembre).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 5 de novembre
El CC El Coll-La Bruguera presenta 100 
anys dels invents del TBO on s’exposa-
ran els diversos invents dels dibuixants 
que van il·lustrar la revista d’historie-
tes que enguany ha complert 100 anys. 
Inauguració: 20 d’octubre a les 19 h.
El CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15).

Actes
Divendres 13 d’octubre
Cinema: Aj ‘Ral Ch’ och, despojo y resis-
tencia en la Guatemala del s.XXI. 2012. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Cinema: Malla Malla Pewenche, memoria 
y resistencia mapuche. 2015. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Concert: Laetitia Sadier. 
Espai EART (Torrijos, 68), a les 20 h

Concert: Vàlius + Jorra i Gomorra. 
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
21.30 h

Concert: Dee Jay Foster 4tet. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Dissabte 14 d’octubre
Cinema: Por un b’aktun descoloniza-
do. Henry Morales, Domingo Hernández 
Ixcoyi Carlota Muñoz, 2012. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Cinema: Aquí estamos, no estamos extin-
tos. Santiago Navarro, 2015. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Cinema: Guardia indígena de chigorodó, 
resistencia y palabra del pueblo emberá. 
2013. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Concert: KGP Connnection + The Whole 
Shebang. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22.00 h

Concert: Balta Bordoy & Co. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Diumenge 15 d’octubre 
Cinema: La tentación del Nixhix. El es-
píritu del bosque. CEFREC-CAIB, 2014. 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Nit de trobadors. 
La Sonora de Gràcia, (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 20.00 h

Concert: Shine. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Teatre: Kbaret. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Teatre: Tot dient mentides. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Dimarts 17 d’octubre
Munt de Mots’17. Taller: Literatura oral. 
Identidad y resistència. 
Casa Anita (Vic, 14), a les 17.30 h

Munt de Mots’17. Xerrada: Narració oral i 
mim corporal, a càrrec de Judith Navarro.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Concert: Thickpenny Twins. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Munt de Mots’17. Jugue-Conte-Cantemos, 
espectacle infantil a càrrec de Fanny 
Fuguet, narradora oral i cantautora vene-
çolana. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Dimecres 18 d’octubre
Munt de Mots’17. Xerrada: Las cosas en 
su sitio, a càrrec d’Aldo Méndez, narra-
dor cubà. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Munt de Mots’17. Xerrada: La narració 
oral i els confl ictes a l’adolescència, a càr-
rec de Alicia Molina, narradora. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

LEM’17: Ester Xargay & Miquel Àngel 
Marín. 
GTS (Igualada, 10), a les 20 h

Concert: Loqueterroting Jam session. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.00 h

Concert: Karabash. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.00 h

Dijous 19 d’octubre
Xerrada: Com neixen, viuen i moren les es-
trelles, amb Carme Jordi, investigadora. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

Munt de Mots’17. Xerrada: El cuento tra-
dicional africano, a càrrec d’Ana Cristina 

Herreros, fi lòloga i especialista en litera-
tura tradicional. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Cinema: Los ojos sin rostro. Georges 
Franju, França, 1960.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 h

Concert: Hora de Joglar. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

LEM’17: Josep Maria Balanyà. 
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Open Mic Night.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Concert: Blues Jam Session.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Divendres 20 d’octubre
Munt de Mots’17: Xerrada: Explicar con-
tes a la biblioteca: experiències a Santa
Caterina (Brasil) i Barcelona, a càrrec de 
Felícia Fleck, narradora. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19.00 h

Concert: Aly Alma. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22.00 h

Entitats

Amb el suport de

Adriana Petit + The Legendary 
Pink Dots al LEM’17
La mallorquina Adriana Petit enceta el concert doble que el LEM ha programat 
per la nit de dissabte. En termes subculturals diuen que és una autèntica 
hereva de la música industrial post-punk i dels extremismes que l’envolten: el 
soroll, els cut-ups, la màgia, el DIY... A la segona part oferiran l’únic concert a 
l’Estat d’enguany els històrics The Legendary Pink Dots, proposta amb un munt 
d’etiquetes. Totes, però, haurien d’anar encapçalades amb l’expressió ‘avant la 
lettre’, i és que la banda que van fundar Edward Ka-Spel i Phil Knight el 1980 
és, sobretot, un grup inclassifi cable, a l’avantguarda del rock i l’electrònica. 
Dissabte 14 d’octubre a l’Almo2bar (Bruniquer, 59) , a les 21 h

Recomanem

Dilluns 16 d’octubre
Taller: La gestió del temps. Adreçat a pa-
res/mares/ tutors d’adolescents. Cal ins-
cripció. 
Centre per a Famílies amb adolescents 
(Sant Antoni Maria Claret, 64-78), a les 
18.00 h

Dimarts 17 d’octubre
Cinema: Presentació i roda de prem-
sa de la comèdia: Ho amici in paradiso. 
Fabrizio Maria Cortese, 2016.
Cinemes Texas (Bailèn, 205), a les 10.00 h

Tots els dimecres
Taller: Grup de conversa en català. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a les 

Fins al 31 d’octubre
Exposició del Photogènic Festival The 
Very Best Of.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord)

Dijous 19 d’octubre
Xerrada: Dones joves musulmanes: 
agents del canvi, a càrrec de Cheima 
El Jebary Amisnaou, estudiant de tre-
ball social i coordinadora de Joventut 
Multicultural Musulmana (JMM), 
Fajar Matloob, estudiant de medici-
na i membre de Joventut Multicultural 
Musulmana i Najat Azzouzi, mediadora. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 19 a 21 h 

Activitats autoguiades per escoles i 
grups. A càrrec de Mireia Abril i Anna 
Grau. Cal inscripció prèvia.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), a les 17.30 h
rtes Obertes.
Antic Forn de Vallcarca - Associació 
ECOS
 Cambrils, 10
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Cinc anys construint veïnatges. 
El projecte va néixer l’any 2013 
a partir de la col·laboració amb 
l’organització sud-africana Àfrica 
Centre, en el marc del qual es va 
acollir en residència l’antropòloga i 
fotògrafa sud-africana Sydelle Willow 
Smith amb un projecte anomenat 
Making neighbourhood, que va donar 
nom a la convocatòria de Jiwar.

Dos dels retrats que ha fet l’artista turca Elif Gülen per iniciar el treball. Foto:Cedida.

Silvia Manzanera

L a cinquena edició de la ini-
ciativa Construint veïnatges 
(Making neighbourhood), 
impulsat l’any 2013 per l’as-
sociació Jiwar, ja ha comen-

çat a caminar. Una de les artistes 
seleccionades és Elif Gülen, que 
proposa un projecte documental 
fotogràfi c amb gent gran. Per això 
l’entitat gracienca ha fet una crida 
per trobar graciencs de 70 anys o 
més que sempre hagin viscut a la 
mateixa casa. L’artista pretén mos-
trar, a partir d’aquests testimonis, 
les transformacions de l’edifi ci, el 
barri i el veïnatge al llarg de la seva 
vida. L’artista turca, segons ha dei-
xat clar la direcció de Jiwar, faria 
un treball respectuós i no invasiu. 
Així, qualsevol persona que res-
pongui a aquest perfil o que co-
negui algú amb interès per parti-
cipar-hi, només s’ha de posar en 
contacte amb l’associació. 

Segons l’artista, avui en dia re-
sulta molt difícil trobar gent que 
hagi viscut tota la vida en la matei-
xa vivenda. “Tot i que estem trac-
tant d’entendre als nouvinguts i les 
seves difi cultats, també hem de mi-
rar els veïns que ens poden explicar 
la seva història, i que ens mostren 
els canvis”, explica Elif Gülen. “Ells 
són el punt de partida per presen-
tar la resistència i l’acceptació dels 
anomenats outsiders”. La cinquena 

Jiwar impulsa un 
documental amb gent 
gran per mostrar 
els canvis a la Vila
L’artista turca Elif Gülen busca persones que 
sempre hagin viscut a la mateixa vivenda

edició de Construint veïnatges vol 
incidir en el tema de les fronteres 
a la mobilitat, entesa aquesta com a 
problemàtica del món contempora-
ni. Segons Mireia Estrada, directora 
de Jiwar, la convocatòria d’enguany 
pretén indagar sobre els canvis so-
cials que el moviment de persones 
comporta, reivindicant la mobilitat 
des de la complexitat: com un valor, 
una capacitat, un conjunt de com-
petències i/o un capital social. “Es 
vol abordar les tensions entre allò 
latent i possible i el no realitzable, 
com les decisions político adminis-
tratives que poden afectar la vida 
de milers de persones”.•

Deu anys de 
la mostra de 
cinema indígena 
als Girona

Indifest, la desena mostra de 
cinema indígena de Barcelona 
que tindrà lloc als Girona 

aquest cap de setmana, coin-
cideix enguany amb el desè 
aniversari de l’aprovació de la 
Declaració de Nacions Unides 
sobre els drets dels Pobles 
Indígenes. Per això s’ha elabo-
rat una programació especi-
al amb pel·lícules i debats que 
ofereixen una retrospectiva 
dels diferents processos que 
han seguit els pobles indíge-
nes per visibilitzar les seves 
lluites. Hi participaran David 
Hernández Palmar (poble 
wayuu, Veneçuela), Mariano 
Estrada Aguilar (poble tseltal, 
Mèxic), i Emma Carlota (poble 
q’eqchi’, Guatemala). 

S.M.

‘Tot dient 
mentides’, 
estrena de Set de 
teatre a la Sedeta
Set d’Escenari estrena 
aquest diumenge a la 
Sedeta a les 18 h l’obra 
d’Alfonso Paso Tot dient 
mentides: la història de la 
Júlia, l’avorrida esposa 
d’un senyor de l’alta 
burgesia, que s’imagina 
contínuament situacions 
falses per a desesperació 
de tots els que l’envolten. 
La peça la gestiona la 
companyia gracienca 
Vada Retro Teatre com a 
grup estable a La Sedeta.

Breus

forma lliure i gratuïta l’antiga fà-
brica tèxtil Macson (que ara acull 
l’IED), Can Titella, la Casa de la 
Vila, Casa Marsans (Alberg Mare 
de Déu de Motnserrat), el centre 
cívic El Coll - La Bruguera, la Finca 
Sansalvador, els habitatges al car-
rer Gomis, els de l’Illa Escorial 
i les vivendes per a la gent gran 
Cibeles, l’Oratori Sant Felip Neri 
i el parc de la Creueta del Coll. La 
iniciativa es va posar en marxa a 

Barcelona l’any 2010, amb la par-
ticipació de diferents agents soci-
als, tècnics i artístics per “obrir 
la bona arquitectura a la ciutat”. 
L’objectiu del festival és fer viure 
l’arquitectura i la ciutat de forma 
didàctica durant un cap de set-
mana a l’any, gràcies a més de 200 
activitats tutoritzades per profe-
sionals de l’arquitectura. De fet, 
moltes de les visites als espais es 
fan de la mà d’un guia.•

Onze edifi cis de Gràcia, a la 48 Open House 
El festival inclou itineraris per conèixer els espais de la mà d’experts

S.M.

Un total d’onze espais de 
Gràcia participen enguany 
en la 48 h Open House BCN, 

un festival enfocat a l’arquitec-
tura que proposa un cap de set-
mana de portes obertes a més de 
200 edifi cis de tots tipus, forma i 
mida. Així, dissabte 21 i diumen-
ge 22 d’octubre es podrà visitar de 

Els espais que es podran visitar 
el 21 i 22 d’octubre estan repartits 
pels diversos barris del districte: la 
Finca Sansalvador, l’antiga fàbrica 
tèxtil Macson, els habitatges de 
l’Illa Escorial, Sant Felip Neri o 
el parc de la Creueta del Coll
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Ramón Casalé

Werner Thoni (Thun. 1958) és un artista suís 
que porta gairebé bé trenta anys vivint a 
Barcelona. Ara concretament té el seu estu-

di a Gràcia, denominat Artspace, al carrer Legalitat, 
49, que no només serveix com a taller, sinó que tam-
bé és un espai d’intercanvi cultural, ja que s’utilit-
za com a residència d’artistes, on cada any hi passen 
dos o tres d’ells per poden desenvolupar els seus pro-
jectes. Actualment hi ha l’artista francesa Marion 
Balac (1984) treballant amb temes conceptuals rela-
cionats amb aspectes creatius que inclouen el vídeo, 
la fotografi a i el dibuix. 

Thoni és un artista multidisciplinar, ja que con-
rea diferents àmbits artístics, com són la pintura, el 
dibuix, el vídeo , l’escultura i la instal•lació, confi gu-
rant una obra plena d’experiències on l’aspecte soci-
opolític és essencial per entendre millor el que suc-
ceeix al nostre entorn més proper. 

El vaig conèixer personalment amb motiu d’una 
exposició individual que va fer al Museu de la Marina 
de Vilassar de Mar, l’any 1998, que portava com a tí-
tol Banyista i visions submergides. Després de dues 
dècades l’artista segueix interessat en diferents 
qüestions socials, com ara el seu recent projecte 
Dürüm kebab. Escenarios de un crimen, en relació 
a un fet que va ocórrer fa tot just dos anys a Austria, 
en que van trobar un camió frigorífi c ple de refugiats 
de l’Africa i del Pròxim Orient, on tots estaven morts. 
Encara que no hi havia imatges, l’artista va penssar 
com devien estar col·locats els cadàvers uns sobre els 
altres, com si fossin uns Dürüm Kebabs. Segons l’ar-
tista la seva obra “transmet la interacció intrínseca 
entre una resposta estètica de la realitat i la visió crí-
tica que l’envolta”.•

Werner Thoni, l’art 
de l’esperança 

crítica 
d’art

Gràcia Riu proposa un 
concurs d’acudits sobre 
el caràcter gracienc
El cicle, del 19 al 29 d’octubre, oferirà 
al CAT un espectacle de l’humorista 
britànic Marcus Brigstocke 

L’humorista britànic, en una imartge promocional Foto: Cedida

Silvia Manzanera 

D el 19 al 29 d’octubre tin-
drà lloc la segona edició 
del cicle Gràcia Riu, una 
proposta que pretén om-
plir d’humor alguns equi-

paments del districte, amb música, 
teatre, exposicions i clubs de lectu-
ra, entre les activitats programa-
des. Per segon any consecutiu, el 
Districte -amb la col·laboració dels 
diferents equipaments que con-
formen la Taula d’Equipaments 
de Cultura de Gràcia- organitzen 
aquesta iniciativa, que neix dels 
equipaments culturals de proxi-
mitat per reivindicar l’humor com 
una eina de cohesió social i que 
pretén enfortir i visibilitzar el tre-
ball en xarxa dels equipaments i 
promoure la llibertat d’expressió 

amb activitats, tallers i exhibici-
ons. Durant tot el cicle, a més, es 
poden enviar “memes” sobre la rea-
litat i la idiosincràsia de Gràcia i del 
seu veïnat. Es pot participar a tra-
vés de les xarxes socials Facebook, 
Twitter i Instagran citant a @ejla-

fontana i amb el #femGràcia, o bé 
a presencialment a l’Espai Jove La 
Fontana. Els memes rebuts forma-
ran part d’una exposició que s’anirà 
creant a les parets de l’equipament.

El cartell inclou l’espectacle 
d’humor Why the Long Face?, 
de l’humorista britànic Marcus 
Brigstocke, un dels còmics més re-
coneguts de l’escena anglesa, que 
visitarà la nit de diumenge 22 el 
CAT. A més de la mostra de me-
mes a la Fontana, durant tot el ci-
cle la Violeta acollirà l’exposició 35 
anys de versots a Gràcia. A més dels 
equipaments culturals, hi partici-
pen les biblioteques Jaume Fuster, 
la de Vila de Gràcia, la M. Antonieta 
Cot i Miralpeix, el Centre Artesà 
Tradicionàrius, el Centre cívic El 
Coll-La Bruguera, el Centre cí-
vic la Sedeta, el Centre de Cultura 
Popular La Violeta, l’Espai Jove La 
Fontana i la Finca Sansalvador i el 
Refugi de la plaça del Diamant.•

35 anys de versots. El cicle 
arrencarà el 19 d’octubre amb 
la inauguració de l’exposició
35 anys de versots a Gràcia, 
a la Violeta. El mateix dia, la 
biblioteca Cot i Miralpeix acollirà 
una tertúlia sobre el llibre de 
Sergi Pàmies ‘Si menges una
llimona sense fer ganyotes.’

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Operación cacahuete 2. 15.55.
• Blade Runner 2049. 16.30, 18, 

19, 21.40.
• Don Carlo – ONP Live. Dj, 19.45.
• La montaña entre nosotros. 

15.55, 20.15. Dj, 20.15.
• Madre! Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 

15.55, 22.30. 
• La Lego Ninjago Película. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55.
• La llamada. 20.15, 22.30.
• Toc toc. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15.
• Tadeo Jones 2. El secreto del 

rey Midas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.15.

• La Reina Victoria y Abdul. 16, 
20.15. Dj, 16.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 22.20.

• IT. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
19.40, 22.20.

• El muñeco de nieve. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.05, 22.

• Annabelle: Creation. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.15, 19.15, 22.15.

• Kingsman: El círculo de oro. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.05, 
22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Gats. Ds, dg, 16.
• Operación Concha. Dv, dm, dc, 

16. Ds, 22. Dm, dc, 20.
• Bye, bye Germany. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 18. Dv, dc, 22. Ds, 
22.30. Dg, dl, dm, dc, 20.

• El último traje. Dv, ds, dc, 16, 
18, 20, 22. Dg, dm, 16, 18, 20. Dl, 
18, 20. Dj, 16, 18, 22.20.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dm, 16. 
Dc, 16, 22.

• Converso. Dv, ds, dg, dm, dc, 
dj, 18.

• Casa Àsia. Nishant. Ds, 20.
• Indifest. Mostra de cinema in-

dígena. Dv, ds, dg, 19.30.
• Ulu. Dj, 20.
• La granja del pas. Dl, 19.
• 12 d’octubre: Cultura de l’odi i 

legítima autodefensa. Dv, 20.00.
• Secret superstar. Dj, 17.
• Don Carlos. Dj, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• SALA 1: La llum entre els oce-

ans. Dv, dl, dm, dc, dj, 15.50, 
18, 20.20. Ds, dg, 18, 20.20. 
Bicicletes vs cotxes. 22.30.

• SALA 2: Personal shopper. 
16.00, 18.00, 20.00. Moonlight. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 22.00.

• 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: Bicicletes vs cotxes. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16. Un 
home d’altura. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18, 20. Loving. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 22.
 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Savva, el cor del guerrer. 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Blade Runner 2049. Dv, ds, dg, 

dl, dm, 11.30, 16, 19, 22.
• La suerte de los Logan. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 11.30, 16 18.10, 
20.20, 22.30. Dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Una mujer fantàstica. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 11.30, 16.05, 
18.15, 20.25, 22.30.

• La cordillera. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 11.30, 16, 20.20. Dj, 16, 20.20. 

• La Reina Victoria y Abdul. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.05.

• Blade Runner 1982. 11.30, 22.30. 
Dm, 22.30.

• Churchill. 16.00.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 18.10, 22.30.
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, 20.15.
• El muñeco de nieve. Dj, 11.30.

• Madre! Dj, 11.30.
• Los ojos sin rostro. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Converso. 16.00.
• Kingman. 19.30.
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 22.10. 
• Madre! Dv, ds, dg, 11.30, 16, 

22.30. Dl, dm, dc, 11.30, 16, 
20.15, 22.30. Dj, 16, 20.15, 22.30.

• Camina conmigo. 18.25.
• El muñeco de nieve. 11.30, 16, 

18.10, 20.20, 22.30. Dj, 16, 18.10, 
20.20, 22.30.

• La montaña entre nosotros. Dv, 
ds, dg, 20. Dl, dm, dc, dj, 16, 20.

• IT. 22.15.
• Una verdad muy incómoda: 

ahora o nunca. Dl dm, dc, 11.30.
• Tadeo Jones. 13.15.
• Gatos, un viaje de vuelta a casa. 

Dv, ds, dg, 11.30.
• Operación cacahuete 2. 11.30 

i 18.00. Dv, ds, dg, 16, 17.15. Dl, 
dm, dc, dj, 17.15.
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La torratxa

Del tramvia 
al perfum 
Luis Ángel 
Fernández 
Hermana

Aquesta setmana, com a part del gir 
professional habitual pels esdeve-
niments que succeeixen a la ciuta-

dania, em va tocar assistir a un congrés 
sobre innovació. Unes 70 persones. Al 
fi nal, com em passa sovint, em vaig que-
dar amb la impressió que la urgència per 
innovar o, més aviat, per demostrar que 
som innovadors i mostrar-ho, ens permet 
escalar fi ns a cotes que freguen el ridí-
cul. Dit això, com és lògic, s’ha de salvar 
el que ja són excepcions d’allò que s’està 
convertint gairebé, gairebé, en una regla: 
no per dir-ho alt i clar, innoves. I, molt 
menys, innoves més i millor.

Una de les empreses assistents ens va 
mostrar que el material d’un dels seus 
articles contenia una modifi cació en una 
molècula que el feia més resistent i du-
rador (és a dir, s’estenia una mica més 
la seva obsolescència programada). La 
pregunta que va plantejar l’interventor 
va ser interessant: Com s’explica aquesta 
innovació al ciutadà [potencial client]? 
Comprenc la difi cultat, perquè ara aquest 
potencial comprador ha de distingir els 
veritables trets extraordinaris de la inno-
vació que se li ofereix davant l’allau d’in-
novacions que li acosen.

Reconeguem que l’ecosistema inno-
vador està bastant carregat. No ens po-
sarem pesats perquè tots ho patim, però 
aquí no se salva ni l’apuntador, que deien: 
des de cotxes super-extraordinaris per la 
troballa de màgics dispositius que incor-
poren, a colònies el perfum de les quals fa 
aparèixer miraculosament una dona o un 
home que deuen de viure en algun harem 
celestial, per això mai te’ls trobes al bus.

Mentre més creix el furor innovador, 
més intensament abraço el que anome-
no la “doctrina de la tramvia”. S’imaginen 
l’íntima xala innovadora que hauria sen-
tit aquell que va aconseguir reemplaçar 
als cotxes de cavalls pel tramvia, una mà-
quina plena de gent i que ni tan sols po-
dia circular per on li donés la gana? ¿O 
no es va enterar del que havia fet perquè 
la bendita paraula no s’havia inventat en 
plena era de les invencions? 

No diguem més.•

Albert BenetAlber

Reculem 83 anys. El diumenge 7 d’octubre del 1934 no 
hi va haver futbol a Catalunya. El país es va llevar en 
estat de guerra després que el President Companys 
(ERC) hagués proclamat l’Estat català de la República 
federal espanyola el capvespre anterior. Aquell diu-

menge la pilota es va aturar arreu del país mentre encara res-
sonaven els trets que van assetjar el Palau de la Generalitat. A 
l’estadi de les Corts s’havia programat un Barcelona-Espanyol 
del campionat de Catalunya i al camp de l’avinguda del 
Mariscal Jofre, l’Europa hauria d’haver rebut el Sant Cugat, 
en un matx del campionat de la Primera categoria B. Les con-
seqüències del que es coneix com els Fets del 6 d’octubre del 
1934 van ser nefastes: una setantena de morts i centenars de 
ferits al Principat, el Govern Companys detingut i condemnat 
a 30 anys de presidi i la suspensió de l’autonomia catalana. En 
termes futbolístics parlaríem de golejada estatal.

Malgrat aquell sotrac polític i social, la normalitat va tor-
nar amb relativa rapidesa als carrers de les ciutats i el futbol 
va tornar a omplir l’oci de tardes de diumenge. La federació 
catalana no va voler complicar-se la vida i va fer córrer una 
setmana el calendari amb la qual cosa les competicions es 
van reemprendre el dia 14 d’octubre amb els mateixos par-
tits que havien estat suspesos vuit dies abans.

Al camp de l’Europa, situat a Santa Eulàlia de Vilapiscina, 
a totcar dels Quinze, es va jugar el partit contra el Sant 
Cugat. Després d’un debut sorprenent al Pujolet manresà 
(0-2) i d’una ensopegada a casa contra el Tàrrega del mític 
Manuel Cros (3-3), els europeistes van perdre clarament con-
tra els vallesans en la tercera jornada (2-4). Aquest resultat 
va frenar momentàniament l’eufòria amb què el club gra-
cienc havia retornat al futbol professional català després 
de tres temporades al campionat amateur. Això no obstant, 
aquella temporada la junta que presidia en Francesc Sugot 

va consolidar les bases de la recuperació econòmica, espor-
tiva i social de l’entitat. L’assemblea de socis va aprovar un 
increments substancial de la quota mensual (que passava a 
ser de 2 pessetes) i es va començar a plantejar la convenièn-
cia de cercar un camp més proper a Gràcia i més adient a les 
necessitats de la segona categoria del futbol català. Una hi-
pòtesi que es va fer realitat un cop acabada la primera fase 
del campionat amb el trasllat defi nitiu al camp del carrer de 
la Providència el gener del 1935 (vegeu L’independent núme-
ro 650).

Avui, 83 anys després d’aquell octubre convuls , el país re-
viu la seva pròpia història, amb matisos i contextos molt di-
ferents. La vigília del referèndum de l’1 d’octubre, l’Europa 
va guanyar a Figueres(1-2). Abans del partit i a proposta del 
club empordanès, els dos equip van sortir al camp bo i por-
tant una bandera catalana. L’àrbitre i els seus dos auxiliars 
es van quedar a les escales d’accés i van fer repetir la sortida 
al camp per tal que fos federativament correcta, segons con-
fi rmen fonts dels dos clubs. L’endemà, l’Europa amb encert i 
previsió no va programar cap partit al Nou Sardenya. La fe-
deració catalana, per la seva banda, va decidir suspendre els 
partits de la tarda en veure les garrotades policials despro-
porcionades i injustifi cades. El Barcelona, no obstant, va ju-
gar el seu partit contra el Las Palmas. Un fet que posa cadas-
cú al seu lloc. 

D’aleshores ençà, vivim dies carregats d’incertesa però 
també d’il·lusió. Si assolim la independència de Catalunya 
haurem de transformar aquest futbol tan nostre, el de 
Tercera, per tal de donar-li un futur que ara no té. La limita-
ció salarial, la reducció dels costos federatius i la recupera-
ció del binomi poble o barri-club són alguns dels reptes que 
tenim al davant. Esperem que ningú no es quedi fora de joc, 
com el 1934.•

Gràcia Escapulada

1934-2017
Onze de l’Europa i el Figueres la vigília de l’1 d’octubre. Foto: Àngel Garreta


