
Els Tallers 
Oberts, amb 
30 espais 
Gràcia segueix liderant la idea, 
que canvia d’organitzadors P14

Les Colles de Cultura 
sufragaran els 
desperfectes del pis 
cremat pel Correfoc
L’informe de Bombers ha de 
ratifi car si una espurna de la 
cercavila va ser la causa P4

El 95% dels carrers 
de Festa Major no 
tindran pèrdues pels 
atemptats del 17-A
Fundació i Districte ja negocien el 
conveni, que servirà per refl otar 
tres comissions en perill P5

La Biblioteca 
Vila de Gràcia 
es reformarà 
després de 15 anys
La Jaume Fuster també s’ha acollit al pla 
de millores als centres de lectura de Gràcia 
amb canvis a favor de l’estalvi energètic

La biblioteca Vila de Gràcia, aquesta setmana Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

No acostumen a ser notícia més enllà del dia 
de la inauguració, d’alguna activitat cultural 
i d’algun balanç ocasional, però la realitat de 
les biblioteques de Gràcia també s’adapta als 
nous temps i a les defi ciències que no es van 

cobrir o que s’han derivat de l’envelliment. I ara li toca 
a la Biblioteca Vila de Gràcia, a Travessera de Gràcia 
amb Torrent de l’Olla, el primer dels nous centres de 
lectura que es van estrenar amb el nou segle al dis-

tricte, concretament l’any 2002. Un estudi dels serveis 
centrals de Biblioteques preveu arrencar la reforma de 
l’espai per la façana, si bé ja enguany a l’interior tam-
bé s’hi han registrat novetats amb l’estrena del servei 
d’autopréstec que ja era habitual en altres centres com 
la biblioteca Jaume Fuster.

Precisament aquest altre centre de lectura, a la pla-
ça Lesseps, que sol concentrar per dimensió més acti-
vitats mediàtiques, també s’ha sotmès a canvis en els 
darrers mesos amb el programa d’estalvi energètic que 
s’ha aplicat ja a 30 centres i que li ha fet renovar ele-
ments de llum, aigua i climatització. Segueix a pàgina 3

Setmanari gratuït
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Breus

Units per Avançar 
fa la convenció 
fundacional a la 
Jaume Fuster
Units per Avançar, la 
marxa hereva d’Unió 
Democràtica pel vessant 
dels partidaris que es van 
quedar les històriques 
sigles, ha programat 
aquest dissabte la seva 
convenció fundacional 
a la biblioteca Jaume 
Fuster de la plaça Lesseps. 
La convocatòria només 
estarà oberta al públic un 
quart d’hora abans de la 
cloenda, a les 12.30 hores, 
quan prendrà la paraula el 
portaveu, Carlos Losada. 
Units per Avançar té 
representació al Districte 
a través del conseller 
integrat en el grup 
municipal del PDeCAT, 
Jordi Daura. 

El Banc Expropiat 
estrena un racó 
literari i ultima 
un gimnàs 

L’assemblea del Banc 
Expropiat ha començat 
a donar forma a les 
activitats que es faran 
al nou espai del carrer 
Quevedo amb l’estrena 
d’un taller literari els 
divendres a la tarda i 
amb la preparació d’un 
gimnàs popular en bona 
part de les instal·lacions 
que abans eren un Centre 
d’Atenció Primària. Entre 
les altres iniciatives que 
hi ha plantejades, hi ha 
classes per obtenir el 
certifi cat de nacionalitat, 
un grup de salut i classes 
de català i d’espanyol per 
a estrangers.

Albert Balanzà

El grup de treball de no-
menclàtor no només està 
enfeinat des d’aques-
ta arrencada de curs per 
la consulta pel canvi de 

nom de Secretari Coloma (vegeu 
número 683) sinó perquè en l’úl-
tima sessió van entrar amb força 
en el debat tècnic tres noms més 
que tindran en el futur una o altra 
presència en els carrers de Gràcia: 
Àgata Trilla, Josep Maria Garcia i 
Paco Martínez Soria.

L’historiador Josep Maria Contel 
ha proposat iniciar la reordenació 
del nomenclàtor de la zona de la 
plaça Trilla i alhora seguir amb 
l’augment dels reconeixements 
a dones que van tenir rellevància 
en la vida de l’antiga Vila canviant 
el nom del carrer Santa Àgata pel 
d’Àgata Badia o Àgata Trilla, au-
tèntic nom de la propietària de la 
històrica fi nca de la Torre del Simó 
(vegeu requadre) que hi havia anti-
gament. Tots els carrers es van de-
dicar a noms de sants que quadra-
ven amb familiars de la fi nca.

El Grup d’Estudis del Coll-
Vallcarca ha plantejat la ubicació 
d’una placa a les instal·lacions es-
portives del Club Bàsquet Coll en 
honor al seu històric president, 
Josep Maria Garcia, que va mo-
rir el passat mes de juny. La pro-

Àgata Badia, Josep Maria 
Garcia i Paco Martínez 
Soria, a debat en el 
grup de nomenclàtor 
Els tres noms es proposen per rebatejar Santa Àgata i per 
posar dues plaques on van treballar o viure, respectivament

posta s’estudiarà en una pròxima 
reunió del consell de l’esport de 
Gràcia o de la comissió de segui-
ment de la instal·lació.

Finalment, també amb una pro-
posta en forma de placa, Contel 
també va posar sobre la taula 
un reconeixement explícit a la 
figura de l’actor Paco Martínez 
Soria, que es va formar en la pro-
fessió a l’Artesà )actual Centre 
Artesà Tradicionàrius) i que va 
viure molts anys al carrer Joan 
Blanques amb Encarnació. 

De les tres propostes, la de Soria 
és la que ha tingut una base de su-
port més ampla, ja que Soria va ser 
reconegut com a fi ll de Gràcia en 
el documental que Gabriel Lechón 
i Pablo Urueña van rodar en part 
a la Vila l’any passat i Contel ma-
teix va participar aquest estiu en 
l’estrena que es va fer al Festival de 
Cine de Comedia de Tarazona y el 
Moncayo. També aquesta relació 
surt al llibre de Javier Lafuente El 
don de la risa. •

El cas dels Trilla. La urbanització 
de la Torre del Simó va fer néixer el 
carrer Santa Àgata per la propietària, 
Àgata Badia; el carrer Santa Rosa per 
la seva mare, Rosa Puigrodon; el carrer 
Santa Magdalena per la seva sogra, 
Magdalena Escarabatxeras; la plaça 
de Sant Antoni (ara plaça Trilla) pel 
seu marit, Antoni Trilla; i els carrers 
Badia, pel seu pare, Joan Badia, i de 
Trilla, pel seu sogre, Antoni Trilla.

Cantonada Joan Blanques amb Encarnació, on va viure Martínez Soria. Foto: A. V.

El reconeixement 
a l’actor ja té 
com a base un 
documental 
i un llibre 

els seus socis de govern. “Tornem 
i tornarem i no ens cansarem de 
sortir als carrers enfront repressió 
del PP, Cs i PSOE. Llibertat presos 
polítics #LlibertatJordis”, va tuite-
jar dilluns, amb una foto afegida de 
la concentració convocada a l’avin-
guda Diagonal per reivindicar l’alli-
berament de Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart. 

En el mateix to però sense apun-
tar en direcció a cap responsable 
directe o indirecte, el portaveu de 

BCN En Comú, Robert Soro, tam-
bé va assistir a la manifestació de 
la Diagonal i va apuntar “presos po-
lítics, mai més” en un missatge a les 
xarxes socials. Com a contraposició, 
i en una dinàmica que ha augmen-
tat des que és scretari d’organitza-
ció del PP a Barcelona, el conseller 
popular Miguel Raposo ha apuntat 
que l’empresonament dels Jordis 
“serveix d’avís per a aquells que 
creien que la democràcia i l’estat 
de dret no es defensarien”. •

Badia apuja el to de l’1-O, ara contra el PSOE
“No ens cansarem de sortir als carrers enfront la repressió del PP, Ciutadans i PSOE”, apunta el 
regidor de Gràcia sumant-se a les reivindicacions de llibertat per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

A. B.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha encapçalat aquesta setma-
na el to més dur dels posicio-

naments polítics de l’entorn de BCN 
En Comú sobre el procés indepen-
dentista -i contra l’actuació de l’Es-
tat-, com ja havia fet arran de les 
agressions policials de l’1-O, però 
ara ha amplifi cat les crítiques als 
socialistes i, en defi nitiva, contra 

La protesta pels empresonaments 
de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 
s’ha deixat sentir a Gràcia, amb 
el repunt que tots dos tenen 
una forta vida social al districte. 
Cuixart viu a Verdi i Sànchez 
ha portat els fi lls a l’Europa 
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Albert Balanzà

La Biblioteca Vila de Gràcia 
va obrir portes eñ 2002 
com una petita joia d’un 
nou programa de centres 
de lectura que a Gràcia ha-

via quedat envellit i que en els 
darrers anys s’ha completat amb 
la Biblioteca Jaume Fuster de la 
plaça Lesseps i la Biblioteca de 
Vallcarca i Penitents-Antonieta 
Cot. Però ja han passat 15 anys 
d’aquell nou equipament, que no 
es va escapar de la clàssica llui-
ta local en el nomenclàtor per 
acabar triant el més neutre dels 
noms, i ara els serveis centrals 
han posat negre sobre blanc un 
estudi que planteja iniciar la re-
modelació.

La façana serà l’element prin-
cipal que es retocarà després que 
els tècnics d’obres hagin detec-
tat alguns deterioraments en els 
tancaments i també proposin una 
repassada general del frontal ca-
racterístic de l’equipament. En 
aquest estudi, que no té encara 
pressupost d’execució en l’exer-

canviar bombetes i aixetes. El pro-
grama d’estalvi es fa d’acord amb 
l’Agència Catalana de l’Energia i ja 
s’ha implantat a 30 centres. 

Els 40 anys de l’Avenç. Amb motiu 
dels 40 anys de la revista L’Avenç, 
que també en fa deu com a edi-
torial de llibres d’història, assaig 
i literatura, la biblioteca Jaume 
Fuster acull una exposició co-
missariada pel Joaquim Noguero 
que recull la trajectòria d’aquest 
projecte transversal. Sota el nom 
Avenç 40 + 10, història, cultura i 
memòria, la mostra -inaugurada 
aquest dijous amb la presència 
dels seus editors- es podrà veure 
a l’equipament gracienc fi ns al 14 
de gener. •

cici 2017-2018 i que figura com 
apunten fonts coneixedores del 
mateix en el capítol de pendents, 
no s’entra en altres millores de 
disseny interior. L’únic moviment 
dels últims mesos, en aquest sen-
tit, ha estat la instal·lació de mà-
quines d’autopréstec, com les que 
ja fa més temps que alliberen de 
feina els treballadors de la bibli-
oteca Jaume Fuster.

La Biblioteca Vila de 
Gràcia es reformarà 15 
anys després de l’estrena
Un estudi municipal centra la intervenció en primer lloc 
en la façana, on hi ha tancaments i elements deteriorats

Precisament, la biblioteca gran 
de Gràcia, la de la plaça Lesseps, 
també s’ha sotmès enguany a re-
tocs en clau d’estalvi energètic 
que no estan previstos tampoc a 
la biblioteca Vila de Gràcia. Fonts 
municipals han explicat que les 
reformes es van centrar en la re-
modelació de les connexions de 
llum, aigua i climatització per es-
talviar energia i despesa. Es van 

La biblioteca Vila de Gràcia, en primer terme Foto: A. V.

Breus

El Vedruna inicia 
la campanya per 
a la Fundació 
Pare Manel
Dilluns 16 l’escola 
Vedruna Gràcia va 
posar en marxa la 
campanya solidària de 
recollida de roba per 
a la Fundació del Pare 
Manel, que treballa amb 
projectes que defensin 
el desenvolupament 
dels drets i de la qualitat 
de vida de totes les 
persones que pateixen 
exclusió i marginació 
social. Aquesta campanya 
s’allargarà fi ns a 
fi nals d’aquest mes.

Dilluns comença 
la campanya 
de la grip al 
CAP Larrard
El dilluns 23 comença la 
campanya de vacunació 
contra la grip al CAP 
Larrard que durarà fi ns el 
15 de desembre.  Aquesta 
vacuna té com a objectiu 
reduir la mortalitat i 
morbiditat associada a 
la grip i l’impacte de la 
malaltia a la societat, 
per això, s’adreça 
fonamentalment a protegir 
les persones que tenen un 
risc més gran, com ara 
les dones embarassades o 
les persones majors de 60 
anys, entre altres.

La Jaume Fuster 
es renova en 
llum, aigua i 
climatització per 
estalviar despesa
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El pis cremat de Verdi 36, encara malmès Foto: Albert V.

A. B.

L ’hotel La Casa del Sol, que va obrir portes el de-
sembre de 2016 com un dels últims establiments 
abans de la moratòria que va decretar l’Ajunta-

ment, iniciarà aquest octubre una programació esta-
ble de concerts i activitats culturals. La primera cita 
serà un concert líric, el divendres 27 d’octubre, a les 
set del vespre, amb la cantant Floriane Hostettler i el 
pianista Franz Josefovski, que han titulat de mane-
ra genèrica el seu repertori El Cant dels Ocells. Fonts 
de l’hotel han confi rmat que aquesta és la primera de 
les cites culturals que l’establiment vol programar, 
de manera oberta al públic, i mentre sigui possible 
per qüestions meteorològiques, a la terrassa.

La plaça del Sol, en tot cas, segueix amb les mesu-
res de pacifi cació que es van engegar amb la col·locació 
de jardineres per impedir l’acumulació de gent a les 
escales de la banda sud i aquest dilluns s’ha retirat la 
passarel·la que connecta la façana oest amb la plaça per 
sobre del pàrquing. Aquesta era una petició dels ve-
ïns i el Districte ha executat la mesura d’acord amb les 
conclusions sobre pacifi cació que s’han recollit en la 
taula de places corresponent a la plaça del Sol. Malgrat 
aquestes mesures, els veïns de la plaça continuen cons-
tatant alts nivells de soroll que la plataforma Making 
Sense els ajuda a certifi car amb 25 sonòmetres. Un pri-
mer balanç també fet a mitjans de setembre va detectar 
almenys dades positives de reducció del soroll, entre la 
mitjanit i les tres de la matinada (vegeu núm. 680).•

L’hotel de la plaça 
del Sol inicia les 
activitats musicals
La retirada de la passarel·la del 
pàrquing, mesura de pacifi cació

Les Colles de Cultura 
es faran càrrec dels 
desperfectes al pis 
cremat en el Correfoc
L’informe de Bombers ha de confi rmar si una espurna va ser la causa 
del foc a Verdi 36 quan ja feia estona que havia passat l’última colla 

A.B.

Una espurna de combustió 
lenta i projectada des del 
núvol de foc que acompa-
nyava el Correfoc aquest 
dissabte passat es confi -

gura com la causa de l’incendi que 
va afectar un pis del carrer Verdi, 
concretament un entresòl del nú-
mero 36, molt a prop dels cinemes. 
Un informe de Bombers haurà de 
confi rmar aquesta hipòtesi, si bé 
les Colles de Cultura Popular, or-
ganitzadores del Correfoc, dilluns 
mateix ja van contactar amb la fi -
lla del resident afectat i dilluns al 
vespre van acordar posar les asse-
gurances de què disposen a nivell 
de cada entitat de foc per cobrir els 
desperfectes ocasionats.

Els fets van succeir cap a quarts 
de dotze del vespre, quan les últi-
mes colles ja entraven a plaça de 
la Vila i feia mitja hora que havi-
en passat pel lloc del succés. El 
Correfoc, que es va reprogramar 
a aquest dissabte després de ser 
una de les moltes activitats anul-
lades la passada Festa Major com a 
conseqüència dels atemptats de la 
Rambla de Barcelona i de Cambrils, 
va desplegar fi ns a setze colles, que 
van sortir a les 19.30 hores des de 

regut, el del carrer Verdi, on pre-
sumptament una espurna es va 
enlairar massa fi ns a començar a 
cremar el pis de Verdi 36. Fonts de 
la investigació han apuntat que el 
pis ha quedat força afectat, enca-
ra que no s’ha hagut de lamentar 
cap dany personal. “Hem actuat tan 
ràpid com hem pogut”, ha apuntat 
a aquest setmanari el president 
de les Colles de Cultura de Gràcia 
(CCG), Eduard Almacelles.

Sense relació amb els fets, també 
al carrer Torrijos diumenge es va 
cremar un establiment del carrer, 
la Cantina Mexicana. L’establiment 
va reobrir dimarts. •

la plaça Trilla en tabalada fi  ns a la 
plaça de la Vila, on es van llegir els 
tradicionals versots. A les 21.30 ho-
res, amb l’avançada de les colles in-
fantils, les bèsties i els diables van 
recórrer el nucli històric fi ns a tor-
nar a la plaça de la Vila, i va ser en 
un dels trams més estrets del recor-

Diumenge també 
es va cremar un 
establiment de 
restauració
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Guarnit de Festa Major. Foto: Arxiu.

A.B.

L a Fundació Festa Major ha 
concretat en xifres aquesta 
setmana per primera vega-
da les pèrdues generades en 
els carrers de Festa Major 

com a conseqüència de l’anul·lació 
d’actes pels atemptats del 17-A a la 
Rambla de Barcelona i Cambrils, i 
la situació és menys dura del que 
s’esperava. A la reunió celebrada 
dilluns entre la Fundació Festa 
Major i 21 dels 22 carrers partici-
pants enguany (només va fallar 
Fraternitat de Dalt), un 95% de les 
comissions de festes van comuni-
car que no requeriran d’ajut extra, 
si bé faran activitats extra durant 
l’any per compensar els ingressos 
més baixos.

La presidenta de la Fundació, 
Carla Carbonell, ha argumentat 
aquesta situació en el romanent 
econòmic d’altres anys i sobre-

El 95% de carrers de Festa Major 
no requeriran d’ajut extra per 
sufragar les pèrdues pel 17-A
Només tres comissions admeten una situació de risc en una primera 
reunió de la Fundació amb 21 dels 22 eixos festers organitzats

punt de desaparèixer, com a conse-
qüència del balanç negatiu. La reu-
nió de dilluns va servir també per 
comprometre els carrers que no 
han quedat afectats en una aporta-
ció solidària que ajudi a equilibrar 
els números dels més perjudicats. 
En aquest sentit, el suport econò-
mic extra del Districte ajudarà de 
manera global a “sobreviure”, se-
gons Carbonell, els carrers menys 
afectats, i a salvar els tres en perill.

En els propers dies, a l’espera 
que el Districte es pronunciï, s’ha 
de convocar una reunió presenci-
al entre Districte i Fundació per 
avaluar la xifra aproximada que 
aquesta setmana ja s’ha comuni-
cat via telèfon des de l’entitat.•

Breus

tot en la ràpida reacció dels car-
rers afectats enguany per repro-
gramar o anul·lar activitats sense 
haver-les de pagar. “Els grups de 

música també hi han ajudat a 
l’hora de ser conscients de la si-
tuació”, ha apuntat. Els números 
vermells de les comissions de fes-
tes, en qualsevol cas, existeixen i 
tenen una forquilla molt àmplia, 
segons Carbonell, ja que es poden 
moure “entre els 500 euros i els 
12.000 euros”. El Districte ha re-
but ja aquesta setmana una prime-
ra xifra global a partir de la qual es 
treballarà per incloure-la en el pa-
quet general del conveni marc que 
el govern local està negociant amb 
la Fundació Festa Major en ocasió 
del Bicentenari. 

Només tres dels carrers amb co-
missió de festes han admès trobar-
se en una situació “de risc”, fi ns al 

Els números vermells oscil·len per 
carrer entre els 500 i els 12.000 euros 

Els dies 9, 10 i 11 de 
novembre, l’Espai 
Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere Més Baix, 7), 
acull el XIII Fòrum contra 
les violències de gènere, 
sota el lema “Teixim 
resistències enfront de 
les violències sexuals”. En 
aquest fòrum hi participa 
el Projecte Minerva, en 
l’exposició titulada “El 
Cos”, que vol ser una 
refl exió entorn del cos: 
un camp de batalla on 
es produeixen moltes 
violències però que també 
esdevé un espai per la 
llibertat i el plaer. El 
Projecte Minerva és un un 
altaveu del talent femení 
i de la creació cultural de 
les dones de Gràcia.

Projecte Minerva, 
al Fòrum contra 
les violències 
de gènere
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El Femení afronta la 
temporada amb la 
màxima ambició
Després de 2 anys quedant-se a les portes de la promoció 
d’ascens, el repte és que a la tercera vagi la vençuda 

Albert Vilardaga

H an estat dues tempora-
des quedant-se amb la 
mel als llavis i ara l’Eu-
ropa Femení s’ha posat 
com a objectiu aconse-

guir d’una vegada per totes una 
de les places de promoció d’as-
cens a la màxima categoria del 
futbol espanyol, “partit a partit, 
la temporada acaba de començar 
però som molt ambicioses”, reco-
neix Pili Porta, una de les capita-
nes de l’equip. Les jugadores que 
entrena el Cristian Alenza han co-
mençat amb bon peu la compe-
tició, després de sis jornades su-
men 13 punts i ocupen la segona 
posició només per darrere del fi -
lial del Barça, precisament el pro-
per rival de les escapulades el dia 
29. “Aquest cap de setmana no hi 
ha partits per l’aturada de selecci-
ons, però portem dies preparant 
el partit contra el Barça, és un bon 
rival per mesurar com arribem”, 
admet Porta.

La temporada va començar 
amb un canvi inesperat a la ban-
queta, després de dues tempora-
des de molt bon joc i resultats, 
l’Álvaro del Blanco va deixar la 
disciplina gracienca per comen-
çar un nou projecte a Vitòria, i el 
seu lloc el va ocupar el Cristian 

ní, on tots els socis i simpatitzants 
de l’Europa podran fer-se aquest 
carnet per 20 euros l’any, que ser-
viran per col·laborar amb l’impuls 
del futbol femení del club. “La ve-
ritat és que ens sentim molt valo-
rades pel club, aquest any sentim 
que ens estan donant més suport 
que mai i que som una part impor-
tant del club”, explica Porta. • 

Les jugadores celebrant un dels gols aconseguits contra el Pallejà. Foto: Josep Maria Clemente.

te González, van formar un equip 
molt sòlid, van acumular quatre 
victòries, dues derrotes i van pro-
clamar-se campions de Catalunya 
després de superar per un sol 
punt el Joviat, el Mollerussa, el 
Montornès.

En la categoria següent, la 
sots 10, Pol Ortiz, Aran Gasull, 
Octavi Costa i Biel Murias van 
aconseguir un triomf contun-
dent, sis victòries en sis partits i 
van proclamar-se campions des-

El club d’escacs Tres 
Peons es converteix 
en el millor club de 
Catalunya per edats 
L’entitat gracienca va aconseguir el 
campionat en les categories sub 8 i sub 10, 
i la segona posició en la categoria sub 18 

A. V.

Del 12 al 14 d’octubre es va ce-
lebrar a Vila-seca el campi-
onat de Catalunya per edats 

on el Tres Peons va tenir una ac-
tuació més que destacada, i va 
aconseguir dos campionats i un 
subcampionat. Els més petits del 
club gracienc, l’equip de la cate-
goria sub 8, format pels germans 
l’Iván i la Irene Planella i l’Yvet-

prés de superar per tres punts el 
Paretana, per tres i mig el Llinars 
i per quatre el Peona i Peó. En 
aquesta categoria també hi va 
participar l’equip B del club gra-
cienc, format per l’Iñigo i l’Ale-
jandro Cantero, el Nil Amorós 
i l’Anthony Poot, que van aca-
bar en desena posició d’un total 

L’equip sub 10 del Tres Peons aixecant el trofeu de campió. Foto: FC Escacs.

de 21 equips. Els més grans van 
ser els de la categoria sub 18, on 
l’equip del Tres Peons va aconse-
guir una meritòria segona posi-
ció. Els components de l’equip, el 
Xavi Martínez, l’Oriol González i 
el Llibert Céspedes van aconse-
guir un balanç de quatre victòri-
es, una derrota, i només es van 

veure superats pel Peona i Peó.
Des del club gracienc fan 

una gran valoració del campio-
nat: “Hem aconseguit uns resul-
tats molt bons, els millors de tot 
Catalunya. Cap altre club s’ha 
proclamat campió en dues edats 
diferents i ha aconseguit també 
un subcampionat, la qual cosa 
ens omple d’orgull”, destaca el 
Xavi Martínez, un dels responsa-
bles del club.

D’altra banda, dissabte 28 d’oc-
tubre el Tres Peons organitza un 
sopar de germanor per celebrar 
el 46è aniversari del club. La fes-
ta, que començarà a partir de les 
9 de la nit servirà per designar un 
nou soci d’honor i per reconèixer 
els jugadors que més han desta-
cat durant la temporada. •

Alenza. Un canvi que inicialment 
va sorprendre, però que ha servit 
perquè tothom s’hagi hagut de tor-
nar a guanyar el seu lloc: “Amb l’Àl-
varo teníem molt bon feeling, vam 
aprendre molt amb ell. Ara amb el 
Cristian estem molt contentes, és 
una persona molt ambiciosa i que 
sempre vol guanyar”, explica la ca-
pitana escapulada.

Enguany l’Europa compta amb 
4 equips femenins, el primer equip, 
dos més que disputen la categoria 
Juvenil-Cadet, i el més petit en la 
categoria Infantil-Aleví. Un total 
de 72 jugadores vesteixen enguany 
la samarreta escapulada. Una de 
les iniciatives noves per aquesta 
temporada és la recuperació del 
carnet de col·laborador del feme-

El Gràcia FS 
aconsegueix la 
primera victòria 
de la temporada

L’equip de futbol sala ha 
estrenat el caseller de les 
victòries després de vèncer 
per 6 a 2 el Monistrol FS. 
Els taronges van sortir 
molt concentrats i van 
aconseguir una avantatge 
de 3 gols, els bagencs 
van reaccionar, amb cinc 
minuts van marcar dos 
gols, però els graciencs no 
es van deixar sorprendre 
i van anar eixamplant les 
diferències fi ns el 6 a 2 
fi nal. El millor del partit va 
ser Miquel Rodón, autor de 
quatre gols.

Breus

El dissabte a la 1 del 
migdia, el primer equip 
femení del CN Catalunya 
debutarà a 1a Divisió 
després d’aconseguir 
l’ascens la temporada 
passada. El primer partit 
de l’equip de Gabor Egedi 
serà a casa, a la piscina de 
Can Toda, i el rival serà el 
Waterpolo Elx. La jornada 
següent, el ‘Cata’ visitarà 
la piscina de AE Santa 
Eulàlia de L’Hospitalet. 

El ‘Cata’ femení 
debuta a la 
Primera Divisió 
contra l’Elx

Dissabte 28, el 
club organitza un 
sopar per celebrar 
el 46è aniversari
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Km0 i comerç local, valors a 

l’alça dels nous projectes

editorial

Mobilitat
sostenible

El passat 22 de setembre un total de 27 centres del programa 
Escoles + Sostenibles van participar en la celebració del Dia 
Sense Cotxes, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura. A Vila, l’alumnat del Reina Violant (la imatge 
superior) i de l’escola Sant Josep van aprofi tar l’ocasió per 

convertir el carrer en aules a l’aire lliure, amb tallers, activi-
tats esportives o balls. Una experiènca que desitgen repetir 
més sovint. Entre les activitats que es van realitzar durant la 
jornada es va presentar la nova “Guia pedagògica i la maleta 
de recursos sobre la qualitat de l’aire i la mobilitat”.

La matalasseria JackBeds fa el salt a botiga física apostant per la proximitat
Els principis de la mobilitat sostenible 
són molt clars. La Generalitat de Ca-
talunya els exposa molt bé:  allibera 
el carrer de la sobrecàrrega que re-
presenta l’excés de mobilitat privada 
amb modes de transport de motor i 
fomenta el repartiment equitatiu de 
l’espai sense que cap mode de trans-
port tingui preeminència sobre la 
resta; garanteix la mobilitat universal 
perquè dóna prioritat als sistemes 
de desplaçament més sostenibles: 
la mobilitat a peu, en bicicleta i en 
transport públic col.lectiu; incorpora 
als instruments urbanístics i territo-
rials la planifi cació de la mobilitat per 
reduir la demanda i el nombre de 
desplaçaments en modes de trans-
port no sostenibles; i dóna recursos 
a la ciutadania per a la seva mobilitat 
sostenible i promou la seva partici-
pació activa i coresponsabilitat en la 
presa de decisions locals. Claríssim. 
Encara hi podríem dedicar més espais 
a justifi car i defensar un model de 
ciutat que es demostra més just, segur 
i sostenible però que encara necessita 
de més suport institucional i veïnal. A 
Gràcia n’hi ha sobrades experiències i 
propostes relacionades amb la mobi-
litat sostenible: el camí escolar és una 
d’elles i una de les més importants 
per bàsiques i inclusives. Setembre 
és un mes on aquest tema es fa més 
visible perquè hi ha tota una setmana 
dedicada a parlar-ne, amb nombroses 
activitats col.lectives i participatives 
que demostren que anem pel bon 
camí però encara hauríem de ser 
més agosarats. Si tenim clar quin és el 
model de ciutat que volem, no es pot 
dubtar. I si no que preguntin als infants.

Reina Violant

Les escoles de Gràcia se sumen al dia sense cotxes
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Amb el suport de:

el trànsit per mostrar com se-
ria si no hi circulessin vehicles 
motoritzats. Entre les activitats 
que es van realitzar es va pre-
sentar la nova “Guia pedagògica 
i la maleta de recursos sobre la 

qualitat de l’aire i la mobilitat”. 
Les dades obtingudes mostren 
una reducció del trànsit amb 
vehicle privat d’un 6,2%, l’equi-
valent a 128.000 desplaçaments 
mentre que es va incrementar 

sala de danses. També l’escola 
Montseny i l’escola Farigola de 
Vallcarca van “pintar l’asfalt per 
una mobilitat segura i nega”. El 
centre educatiu Nou Patufet 
va celebrar al carrer Bruniquer 
jocs diversos i un espai chill-out 
per fer lectura a l’aire lliure. 
I per últim, sota el nom de “Sos-
tenibilitat en trànsit”, l’escola Ve-
druna va portar a terme durant 
tot el matí i les primers hores de 
la tarda al carrer Betlem (entre 
Gran de Gràcia i Torrent de 
l’Olla) diferents accions relaci-
onades amb una bona qualitat 
acústica i de l’aire: activitats 
esportives i d’hàbits saludables, 

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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Serveis d’interès

Les escoles de Gràcia se sumen a la 
celebració del Dia sense Cotxes
El passat 22 de se-

tembre un total de 27 

centres del programa 

Escoles + Sostenibles 

van participar en la 

celebració del Dia Sen-

se Cotxes, en el marc 

de la Setmana de la 

Mobilitat Sostenible i 

Segura. A Vila, l’alum-

nat del Reina Violant i 

de l’escola Sant Josep 

van aprofitar l’ocasió 

per convertir el carrer 

en aules a l’aire lliure. 

Una experiènca que 

desitgen repetir.

El passat divendres 22 de se-
tembre es va celebrar el Dia 
Sense Cotxes en el marc de 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Durant la 
jornada es van dur a terme 
76 talls de carrer donant pas 
a més d’un centenar d’activi-
tats organitzades per entitats, 
centres educatius i altres col.
lectius. En total van participar-
hi uns 8.000 infants i joves, 
més els docents de 29 centres 
educatius (27 del programa Bcn 
Escoles+Sostenibles). Com a 
novetat, destaquen les activi-
tats realitzades a la cruïlla dels 
carrers  Borrell i Tamarit, l’ano-
menada “Cruïlla per la Qualitat 
de l’Aire”, espai on es va tallar 

La Cooperativa de Consum 
Agroecològic i Crític Les 
Trementinaires de Vallcarca 
- El Coll, conjuntament amb 
el Centre Cívic, presenta 
un cicle de documentals, 
amb debat posterior, per a 
refl exionar sobre diferents 
problemàtiques socioambi-
entals actuals.  El proper passi 
serà dijous 26 d’octubre a 
les 19h amb el documental 
“How to change the world”, 
sobre la història i fundació de 
Greenpeace. La taula rodona 
comptarà amb representants 
de l’organització ecologista 
a Barcelona que parlaran de 
la necessitat del voluntariat 
i l’activisme ambiental. Totes 
les sessions seran gratuïtes. 

Taller de cuina de tardor
Una altra de les activitats 
destacades per als propers 
dies és el taller que impartirà 
Joan Solé, de la Societat Ca-
talana d’Educació Ambiental 
a l’aula del Bosc Turull aquest 
dissabte 21 d’octubre d’11 a 
13.30 h. La iniciativa pretén 
donar a conéixer quins són 
els productes típics d’aquesta 
temporada,  què aporten. Es 
portaran a terme diverses 
receptes per tal de treure’n 
profi t. Cuina de proximitat 
per gaudir de cada estació! 
Cal inscripció prèvia. 

Greenpeace 
i cuina de 

tardor
Reina Violant

L’alumnat del Reina Violant va fer un munt d’activitats aprofi tant la presència de cotxes

l’ús del metro en un 3% i els 
desplaçaments en Bicing en un 
19%. Entre els centres partici-
pants, el Reina Violant i l’escola 
Sant Josep van aprofitar la 
jornada per ocupar el carrer i 
fer les activitats a l’aire lliure. El 
centre del carrer Montseny va 
gaudir d’un espai sense trànsit 
per fer un circuit de voleibol, ju-
gar al futbol o anar en bicicleta. 
Per la seva part, la comissió de 
camí escolar de l’escola Reina 
Violant, juntament amb el claus-
tre, van participar a la jornada 
amb tot l’alumnat convertint el 
carrer en aules, en camps d’es-
ports, en espais artístics i en 

Els més patits de l’escola barcelonina Orlanda durant els tallers al carrer

Les dades obtingudes 
a la jornada mostren 

una reducció del trànsit 
d’un 6,2%

i activitats de ciència ciutadana 
relacionada amb la diagnosi de 
contaminació acústica i de qua-
litat de l’aire.

escoles + sostenibles
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El programa Escoles + Soste-
nibles guanya en cada curs un 
nou centre. Enguany són un 
total de 32, amb les noves in-
coporacions de l’escola Gràcia 
i l’escola bressol Petit Univers. 
El centre del carrer Encarnació 
té un projecte potent d’escola 

El programa més sostenible guanya 
dos centres nous aquest curs

Escoles + sostenibles

Foto de família amb l’alumnat al Peace Boat

Redacció CENTRE ANYS PARTICIPACIÓ 
/ MODALITAT TÍTOL DEL PROJECTE

Escola Baldiri Reixac 15a - triennal15-18 Gaudim del Park i aprenem a viure bé sense fer malbé

EBM Caspolino 5a - anual17-18 Caspolino més sostenible

EBM Enxaneta 5a - anual17-18 Sostenibilitat a l'Enxaneta

CEE Escola de Vida Montserrat (ACIDH) 11a - anual17-18 Entorn i salut a l'escola

EBM Galatea 2a - anual17-18 Fem vius els espais de l'escola

Escola Gràcia* 1a - anual17-18 De pàrquing a jardí

Escola Gravi 8a - triennal15-18 Avancem en sostenibilitat

Col·legi Jesuïtes Gràcia - Kostka 4a - anual17-18 Plantem, treballem i recollim

Josep Maria Jujol 16a - triennal16-19 Per un Jujol més sostenible

Josep Serrat i Bonastre 17a - triennal15-18 Serrat Més Sostenible

Escola La Farigola de Vallcarca 15a - triennal17-20 Tancant cercles

EBM La Fontana 8a - anual17-18 El pati petit, un nou espai amable

Escola La Salle Gràcia 7a - triennal16-19 Transformen la nostra aula més sostenible

Escola d'EE Lexia 9a -triennal17-20 El nostre pati

Escola L'Univers 8a - anual17-18 Fem ecosistema

Escola Mare de Déu del Coll 10a - triennal16-19 Posem color a la nostra escola

Escola Montseny 15a - anual17-20 Educant amb la natura

Llar d'Infants Nexe Fundació 10a - triennal17-20 Fem-nos visibles

Escola Nou Patufet 10a - triennal17-20 Ens emociona una escola més sostenible

Escola Pare Poveda 10a - anual17-18 Al Poveda fem costat al Planeta

Escola Patronat Domènech 17a - triennal15-18 Fem de l'escola una comunitat educativa sostenible

Escola Pau Casals - Gràcia 15a - anual17-18 Ús responsable de l'aigua. Eco - auditoria

EBM Petit Univers* 1a - anual17-18 Repensem el pati. Terra, natura i vida

Escola Reina Elisenda-Virolai 5a - anual17-18 Seguim cap endavant

Escola Reina Violant 12a - anual17-18 Participem activament en la creació d'un món sostenible

Escola Rius i Taulet 10a - anual17-18 Enjardinem els espais d'esbarjo

Escola Sadako 14a - triennal15-18 Escola Sadako

Escola Sagrada Família - Gràcia 17a - triennal15-18 Els petits canvis segueixen sent poderosos

Col·legi Sant Josep - Carmelites Missioneres 10a - triennal15-18 Sant josep, una escola +sostenible i sssh

Col·legi Sant Josep Teresianes 11a - triennal16-19 El nostre hort escolar

Escola Turó del Cargol 17a - anual17-18 Repensant espais: espai palmera.

Escola Vedruna - Gràcia 9a - triennal15-18 La sostenibilitat és cosa de totes

* Les dues escoles que s’incorporen de nou aquest curs

sostenible i verda que forma 
part del seu contingut pedagògic. 
Sota el nom de Pàrquin a Jardí, 
portaran a terme durant els 
propers mesos tot un seguit de 
mesures i activitats per fer una 
escola verda. Per la seva part, 
l’escola bressol el Petit Univers 
centrarà els seus esforços en 
un projecte enfocat al pati, per 
repensar l’espai i atorgar-li vida.

El passat 22 de setembre més 
de 120 alumnes de 10 centres 
educatius de l’àrea metropolitana 
de Barcelona van donar la benvin-
guda al Peace Boat, un vaixell que 
pretén implicar-los amb el canvi 
climàtic i les qüestions ambientals.

El vaixell va ser rebut per una 
bona colla d’alumnat de diferents 
centres educatius, entre ells 
32 formen part del programa 

Vaixell contra el canvi climàtic

Barcelona Escoles + Sosteni-
bles. Els més de 120 alumnes 
que s’hi van reunir, provinents 
de Barcelona i rodalies van 
participar d’aquest acte que va 
refl ectir la implicació dels cen-
tres educatius per una ciutat 
més compromesa amb el canvi 
climàtic i per una educació 
més sensible a les qüestions 
ambientals.
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“Gràcia facilita la creació de projectes 
nous i ajuda al comerç de proximitat”

Quin és el projecte de l’empresa? 
Quan va néixer JackBeds pretenia ser una 
start-up per vendre matalassos online. En 
un inici, la idea era crear un matalàs d’alta 
gama que tingués una qualitat superior a 
la de la competència però a un preu rao-
nable, i sobretot, que fos per a tots i totes. 
Això ho aconseguíem buscant proveïdors 
d’aquí, de casa, de Catalunya, i fabricant 
un tipus de matalàs que és exclusiu per 
a nosaltres. 

Perquè et vas decidir, en un prin-
cipi, per la venda online?
La veritat és que totes les marques tenen 
el mateix estil de màrqueting o de venda: 
matalassos al 50, 60 o 70% de descompte. 
Si més no, entenc que s’han d’estudiar 
altres vies de negoci com per exemple 
el sector online, que és una cosa que les 
grans marques tenen molt parat... I ja no 
tant el sector online sinó també el sector 
social. Això et dóna molta més capacitat 
per veure quin tipus de perfi l et compra, 
quin tipus de perfi l s’interessa pel teu 
producte, i per tant, pots fer campanyes 
molt més específi ques.

Quan decidiu obrir botiga física?
Després de dos o tres mesos. Com a 
director de l’empresa sempre vaig tenir 

El projecte JackBeds va ar-

rencar el passat mes de maig 

com a projecte online i aca-

ba de fer el salt com a botiga 

física al carrer Sant Joaquim. 

El seu director, Alejandro 

Arrufat, assegura que la Vila 

empeny els nous projectes 

que aposten per material 

local i dóna suport al comerç 

de proximitat.

L’impulsor del projecte JackBeds, Alejandro Arrufat

com a objectiu ampliar més capital. La 
idea era obrir un Show Room, ja que així 
és més fàcil assessorar i que el client tin-
gui més confi ança en nosaltres. D’aquesta 
manera pot veure i tocar el producte. Per 
a nosaltres això és un projecte per poder 
ensenyar els productes que oferim a la 
web. Si més no, un cop oberts, val a dir 
que la botiga està tenint més vendes que 
no pas la pàgina. 

Perquè heu escollit Gràcia?
Es podria dir que té alguna cosa especial 
i això els que som d’aquí ho sabem. És un 
petit poble dins de la gran ciutat. El co-
merç de proximitat té molta més cabuda 
que a qualsevol altre barri... és molt més 
comercial. A més, els productes fets a casa 
i les noves start-ups estan molt enfocades 
aquí. Gràcia és un tipus de societat dife-
rent on s’entén el comerç de proximitat, 
on s’empeny molt a les noves start-ups 
i es dóna suport aquest tipus de negoci. 

Carlota Biel

Els clients són del barri?
Tenim molts clients del barri però també 
tenim d’altres que venen de més lluny 
pel tipus de boutique que hem obert. 
Hem aconseguit crear un tipus de botiga 
elegant on el client té una experiència de 
compra diferenciada.

I teniu penjats quadres d’artistes 
locals.
Sí. De moment comptem amb la col.
laboració d’una periodista que fa foto-
grafi es com a hobbie, i una altra noia que 
pinta quadres. Totes les peces que estan 
exposades són en exclusiva. Amb això 
volem aconseguir que la botiga tingui dues 
cares i d’aquesta manera es creï, com he 
dit abans, una experiència de compra 
diferenciada. 

On es fabriquen els matalassos?
A Sant Jaume dels Domenys, Tarragona. 
Nosaltres treballem amb una gran fàbrica 

que importa a escala mundial i el que 
hem fet és crear una línia de matalassos 
exclusiva per a nosaltres. 

Teniu quatre models a la web, oi?
Sí. Ara tenim quatre models i acabem 
d’incorporar un de nou, una versió més 
econòmica però d’alta qualitat. La idea és 
ampliar-ho a un parell més, ja que estem a 
punt de tancar una ronda de fi nançament. 
Per tant, aquest cop sí, anar a Gràcia 
també, però a un carrer més comercial.

Parles d’obrir una altra botiga?
O ampliar-la... Si et dic la veritat, aquesta 
se’ns està quedant petita. La gent ha 
acceptat tant la qualitat com el preu. No 
venem tan barat com altres marques 
però perquè fem millor qualitat. Tenim 
una experiència de compra totalment 
diferenciada i a més, ens agrada acompa-
nyar al client des del principi fi ns al fi nal. 

No tot és el preu, doncs...
Quina és la diferència entre comprar 
un matalàs, aquí o allà? 30 euros? No, la 
diferenciació és la qualitat i la història de 
negoci. Per això, si acabem traslladant-
nos a una botiga més gran intentarem fer 
espais determinats per a cada matalàs i 
no tenir un matalàs rere l’altre. La idea 
és que quan tu entris a la botiga de Jac-
kBeds puguis comprar tots els productes 
que conformen un dormitori, ja sigui el 
capçal, els llençols, un nòrdic... i no no-
més el matalàs. Les matalasseries s’han 
quedat estancades només pots comprar 
matalassos. 

Els productes no contenen res 
que provingui d’animals, oi?
Sí, tot d’origen vegetal. Són espumacions 
de qualitat les quals compten amb el cer-
tifi cat IKO. Per això es diu que si vingués 
un gosset i li fes un mos no li passaria 
res. Quasi tothom ja treballa amb aquest 
material, la diferència és que nosaltres 
invertim més en la densitat dels materials 
perquè la durabilitat dels nostres mata-
lassos no ens doni problemes. Així doncs, 
podem oferir millors condicions com 7 
anys de garantia o 100 dies de prova. 

Cedida
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Editorial

Allò que posa d’acord els 
partits: les biblioteques

Hi ha un exercici periodístic que curiosament dóna molt sovint 
el mateix resultat: pregunteu-li a un dirigent polític que us di-
gui una iniciativa del seu principal adversari que mereixi la seva 

aprovació. Com que no és habitual afalagar-se entre polítics, alguns 
s’ho pensen molt abans de pronunciar-se, però al fi nal acaba sortint 
una resposta que és molt comuna. Les biblioteques. Així va ser quan 
el 2002 la Biblioteca Vila de Gràcia es va estrenar, i el mateix va pas-
sar quatre anys més tard quan ho va fer la biblioteca Jaume Fuster. 
Algunes veus, en aquest últim cas, van fer xiular les orelles a l’arqui-
tecte, que competia amb el col·lega que va dissenyar la plaça Lesseps, 
però contra el centre de lectura 
no es va aixecar ni una veu.

Ja fa quinze anys d’aque-
lla estrena de la biblioteca 
de Travessera de Gràcia amb 
Torrent de l’Olla i ja toca una 
reforma i posada al dia. Així ho 
han cregut els tècnics dels ser-
veis centrals en un estudi que 
encara no té pressupost però 
que el tindrà. Perquè a tothom 
li interessa que les biblioteques llueixin, siguin concorregudes i utilit-
zades i formin part dels millors dels nostres paisatges.

La biblioteca Vila de Gràcia està especialitzada en cultures africa-
nes, però sobretot destaca entre els graciencs per guardar la millor de 
les col·leccions d’història local. Allà hi ha tots els números de la revis-
ta Carrer Gran, el precedent més clar de L’Independent, i allà s’hi han 
celebrat recentment festivals com Gràcia Llegeix. A la Jaume Fuster, 
la gran, per la seva posició central i el seu auditori mitjà se la veu més 
pels mitjans; la de Vallcarca i Penitents-Antonieta Cot es va fent cone-
guda, però la Vila de Gràcia, la biblio petita, és la més cèntrica, i el pú-
blic ho agraeix. I li toca rentar-se la cara, i lluir orgullosa. •

El Pedagògium, el club de bàsquet de Gràcia que s’ha fet fa-
mós des de l’any passat per perdre la gestió de la pista que 
porta el nom d’un dels seus ànima mater, Josep Comellas, 
va superant sotracs i va cap a l’estabilització. Aquest estiu 

la junta ha hagut de véncer una moció de censura, els equips no es 
van formar fi ns pocs dies abans de començar les lligues, però el més 
important és que les xifres de jugadors s’han disparat. Ara les rela-
cions amb el nou gestor de la pista s’han anat suavitzant i es preveu 
que l’1 de novembre la Fundació Marcet sigui convidada a la presen-
tació ofi cials dels equips. Poc a poc... 

El
depen-

dent
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

L’ONG feminista Umar (União de 
Mulheres Alternativa i Resposta) va 
fer una Carta Oberta als partits polí-

tics perquè es comprometessin a fer de-
bats a cada municipi sobre temàtica de 
gènere a les municipals de l’1 d’octubre. 
Volen situar-la en l’agenda política i que 
el document sigui un instrument de tre-
ball en tots els municipis, tot ajustant-lo 
a les seves realitats locals. Segures que 
serà un debat constructiu, capaç d’asso-
lir propostes i contribuir a la territoria-

lització de la igualtat de gènere. Temes 
com vincular relació de proximitat amb 
qualitat de vida, ja que les dones viuen 
una gran part de la seva vida diària en 
una relació de proximitat amb les rea-
litats locals. De les respostes concretes 
que existeixen o no en els contextos soci-
al, cultural i econòmic de cada munici-
pi, també depèn la seva qualitat de vida; 
quines contribucions pot donar un mu-
nicipi als valors de la Igualtat de gènere 
i la No violència a les escoles, a les activi-
tats culturals, socials i esportives de les 
persones joves; quines contribucions pot 
fer un municipi per combatre la pobre-
sa -especialment per a les dones grans- i 
crear ocupació per a les persones joves 
perquè no abandonin els municipis on 
viuen; com fer que l’espai públic sigui 
més respectuós amb el medi ambient, 
més segur.•

Dones de Portugal (2)

L’ONG Umar pretén 
que es facin debats 
sobre temàtica de 
gènere a cada municipi

A tothom li interessa 
que les biblioteques 
formin part dels 
millors dels paisatges

Cartes al director

Valors universals

Molts catalans han pogut treballar als 
països que es coneixen com de l’Amèrica 
Llatina, de forma profi tosa per ambdues 
parts durant el segle XX. I han estat aco-
llits generosament com a germans a països 
com Mèxic, quan han patit l’exili. Sempre 
gràcies. Però la idea de la Hispanidad, 
Raza, Imperio, español idioma universal, 
Iberoamèrica... que la recent festa ofi cial 
del 12 d’octubre evoca, hagués creat re-
buig i difi culta encara la labor d’ empresa-
ris i professionals autèntics procedents de 
l’estat espanyol, que també es dirigirien a 
aquella part del món. No existeix tal bloc 
de països cultural ni d’interessos, ni el reco-
neixement d’una preeminència espanyola. 
Per contra, la Commonwealth simbolitzada 
en la monarquia britànica, que agrupa 2400 
milions de persones dels 5 continents, sem-
pre ha estat una associació lliure de països 
que lliurement utilitzen l’anglès. No parteix 
d’una idea sinó de valors universals com la 
democràcia; els drets humans; la llibertat 
de l’individu i no etnicismes i ignorància... 
que promou efectivament, així com el co-
merç i el desenvolupament.
La plenitud humana, econòmica i lingüís-
tica dels catalans, que els fets sempre ens 
han indicat que només es pot trobar com 
a país, no pot basar-se en una idea, que vol 
oposar-se a una idea estèril però que acaba 
per tancar-s’hi, sinó dels nostres interessos 
comuns i dels nostres valors de sempre, in-
dicats més amunt com la democràcia, i llui-
tant per a aquella plenitud, hem de guan-
yar llibertat i sobirania a cada oportunitat, 
amb relació al país que la nega.
Traducció pràctica de la idea de l’Imperio 
i del seu idioma les darreres dècades: 1) el 
manteniment de la immimigració mas-
siva que per si sola i prescindint d’altres 
causes garanteix l’enfonsament salarial, 
de l’ocupació, l’accés a l’habitatge, i qual-
sevol estat del benestar -els països de 
Llatinoamèrica no solucionen els seus pro-
blemes i nosaltres n’adquirim 2) els cata-
lans tenim difi cultat l’accés al que seria el 
nostre primer entorn de relació econòmica 
i cultural, i que no és aquell bloc inexistent. 

Frederic Gallardo

Què en 
penseu 
de la 
detenció 
de Jordi 
Sánchez 
i Jordi 
Cuixart?

Manuel Pérez 
veí

És patètic i increïble que al segle 
XXI estem discutint coses tan sim-
ples com és el dret a expressar-se. 
Sabem que els que estan governant 
a aquesta Espanya profunda voldri-
en tornar als temps de repressió.

Anabel González
veïna

Sóc veneçolana i al meu país hi ha 
presos polítics. Em faria mal pen-
sar que es tracta del mateix. Crec 
que s’hauria de veure quines són 
les causes de l’empresonament i si 
es tracta de penalitat o hi ha raons 
polítiques darrera, i si és així, san-
cionar-les.

Jorge Martínez
veí

Diuen que van ser els promotors de 
les revoltes... no sé si és una exa-
geració o no. Estar a la presó no 
deu ser agradable per a ningú. Tot 
i això, no considero que sigui molt 
correcte promoure revoltes, ja que 
no es tenen en compte els efectes 
negatius que aquestes poden tenir.

Alice Beerbeer
veïna

Crec que és excessiu empresonar 
algú per aquestes raons i més sen-
se fi ança. Els catalans han de poder 
decidir el seu futur en un referèn-
dum vinculant i representatiu. 

per Carlota Biel
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Opinió convidada
La 

setmana

Acompanyada

Clara Darder

De quantes maneres he vis-
cut la Festa Major de Gràcia? 
D’adolescent amb els amics del 

Institut. Després amb la meva parella a 
peu d’escenari, acabant la nit al carrer 
Còrsega menjant xurros. L’any que ce-
lebro els trenta, visc la festa com a pe-
riodista a Ràdio Gràcia, retransmetent 
els castells des de la plaça Rius i Taulet, 
com es deia llavors, l’estiu del 98. Deixo 
el meu barri i vinc a la Vila, agafo pis a 
Fraternitat i participo en el guarnit del 
carrer, essent la representant a les reu-
nions de Festa Major al carrer Igualada. 
Tota una experiència.

Després com a membre dels 
Castellers de la Vila de Gràcia, al 2001, 
encarregant-me del butlletí intern i 
fent barra per a la meva Colla. Pocs me-
sos més tard m’incorporo a l’Indepen-
dent de Gràcia per realitzar les Contres, 
entrevistant a famosos graciencs, i tam-
bé als pregoners de la Festa Major de 
cada any.

Al 2010 entro a la Diabòlica, cremant 
la Vila amb els nostres correfocs i acti-
vitats per tot Gràcia. L’any passat, jun-
tament amb cinc diabòlics més, parti-
cipo a la Comissió de Festa Major per 
organitzar els actes de totes les Colles 
de Cultura. Això si que és viure-la des 
de dintre.

Aquest any el terrorisme a ciutat 
ens ha deixat ben tristos, una altra ma-
nera de viure la festa gens desitjada 
per cap vilatà. Pensava que havia pas-
sat per tots els possibles papers de la 
Festa Major però no. Me’n faltava un: 
viure-la com a mare. Ha estat ben di-
ferent aquest cop, amb una petita que 
m’acompanyava sense descans. •

Opinió convidada
Josep Lluís Rueda, activista gracienc

Distàncies entre el SÍ/NO

Quants kilòmetres hi ha entre Barcelona/Madrid? 
Fàcil, 616 per carretera i 505 en tren. Ben mirat, la 
distància és curta i les possibilitats per trobar-se, in-
nombrables, cal escollir el mitjà tècnic, el dia, lloc i 
aviat…. Fa pocs dies l’humorista Antony Garner pu-

blicava al diari ARA un acudit on es veia a Mariano Rajoy 
(amb els dits damunt la taula, un puro un xic consumit) i 
Carles Puigdemont senyalant amb el dit el seu contrincant. 
Rajoy crida: “Pòquer, et toca”. Puigdemont li contesta: “Ha!, 
m’has parlat, guanyo jo”. 

Diàleg vol dir parlar i escoltar per descobrir i entendre 
el sentit de la paraula. El mediterrani sap dialogar, el mar 
permet mirar, rebre i acollir, però “la meseta castellana” 
és diferent. La seva tradició com a conqueridors els defi -
neix. Encara que no a tothom, es troben condicionats per 
la seva història. 

Els esdeveniments actuals, nous i vells, s’acumulen 
amb tanta velocitat que deixen poc temps a la refl exió. De 
moment, l’emotivitat bull a qualsevol notícia certa o fal-
sa. L’epidermis pateix constantment. I sembla que el pro-
blema radica en “qui parla i qui escolta”, en el diàleg, el 
lloc per trobar-se i descobrir l’altre. Fa uns dies un amic 
em deia: vols dir que tenen voluntat de trobar-se Rajoy/ 
Puigdemont? Si fos cert, no haurien estat durant any i mig 
en silenci o amb comunicats que cap d’ells en feia cas. Em 
deia, com veus a Puigdemont dins una tenda de campa-
nya davant La Moncloa amb un rètol: quiero hablar? Els 
mitjans de comunicació s’haurien folrat, encara que La 
Moncloa no hagués rebut a Puigdemont. De tota forma, es 
pot arribar a la conclusió de que, si durant 6 anys no han 
estat capaços de trobar-se (afegit Mas) per dialogar, cap de 
tots dos, o de tos tres, són vàlids per iniciar un diàleg i do-
nar una resposta. S’han de trobar uns altres interlocutors. 
Sembla que Rajoy tingui por de trobar-se amb Puigdemont 
o de que si no aplica la llei, amb el consens sumís de la ju-
dicatura , no sap trobar paraules, raonar serenament un 
discurs personal sense amenaces de dates i a les “ 10 de la 
mañana”. Es pot preguntar, què han fet des del 78 en reu-
nions entre PP i Convergència (PDCAP)? Un amic em deia: 
després de dormir junts durant tants anys en el que es van 
repartir aleshores el pastís i la mona amb cava català, ara 
no s’entenen o ho fan veure per distreure’ns dels problemes 
quotidians: retallades econòmiques, socials, educatives, sa-
nitàries, increments pensions, la corrupció etc… Cal aturar-
se a pensar, som dins una comèdia o una tragèdia?

M’ha sorprès una pregunta des de La Moncloa: en el seu 
discurs del 10 d’octubre, el President Puigdemont va decla-
rar la “independència Si o No? Si tornen a llegir el text amb 
rigor els senyors/es de La Moncloa, veuran com el presi-
dent de la Generalitat afi rma una “república catalana” i si-
lencia la paraula “independència”.

Ara som amb els semàfors vermells, totes i tots estem 
quiets, segons com, amb una certa incertesa i por. Si mi-
rem les pàgines històriques de fa 100 anys, segle passat, 

trobem que a Europa governava el feixisme. A Espanya 
fa més de sis anys que governa un partit corrupte. I els 
voten, per què i qui? Els votants pot ser volen ser rics i 
corruptes? En alguns països europeus, han guanyat les 
darreres eleccions partits amb perfi ls feixistes que estan 
governant amb partits socialdemòcrates. Podria donar-
se el cas que després de cent anys EUROPA tornés a tenir 
una identitat feixista? Sabem que existeix un pacte entre 
els països de la comunitat europea, de no interferir en el 
govern intern de cadascú i ha quedat demostrat amb el 
silenci ofi cial a propòsit de les accions violentes dels dife-
rents cossos de policia durant el dia 1-0. La CE té respon-
sabilitat amb el seu silenci. El club de la UE de 27 no vol 
arribar als 90. Es pot valorar si a partir d’ara, o més enda-
vant, el cas de Catalunya Republicana i possible indepen-
dent, podria ser copiada per altres repúbliques europees 
sorgides de la centralitat de governs i que iniciarien un 
procés similar. Un dels fundadors de l’UE actual, procla-
mava, “l’Europa dels Pobles” i no l’Europa com a club se-
lecte de caràcter purament econòmic especulatiu.

En la vida ens trobem sovint davant dues alternati-
ves, si o no, blanc o negre, primer o segon etc… Quan en 
les manifestacions o formes de protestar aquests darrers 
dies contra les respostes i plantejaments polítics del go-
vern central, sovint sorgeix la pregunta següent: què és 
més important, “la república catalana o desfer-se del par-
tit del govern central?”

Per desfer-se del partit del govern central, cal que les es-
querres aprenguin a sumar idees i persones diverses i di-
ferents, fer plantejaments teòrics i pràctics possibles amb 
una certa magnitud, una pedagogia de creixement equili-
brat i possible, renunciar a parcel•les locals de poder amb 
una certa generositat per plantejar i presentar una moció 
de censura. Tinguem en compte que Espanya és un país eu-
ropeu amb presos polítics.

Fins la propera, s’accepten suggeriments i correccions, 
totes tindran resposta. La diversitat i la incertesa formen 
part del nostre mediterrani.•

He viscut la Festa Major 
de moltes maneres 
però me’n faltava 
una: com a mare

Manifestació a favor de la independència de Catalunya. Foto: Arxiu
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 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).

Fins l’11 de novembre
“8 anys de radars al camp d’en grassot” 
és una exposició de textos i imatges so-
bre aquest projecte comunitari que vol 
tenir cura de les persones grans del barri, 
amb una mirada respectuosa, per evitar 
el seu risc d’aïllament social. CC La Sedeta 
(Sicília, 321)

Actes
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 h

Concert: Aly Alma. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Concert: The Non-Fiction Jazz Jam. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Micro-obert a La Fontana! 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 18 a 20 h

Concert: Gràcia Riu! Txus Blues i Jose 

Bluefi ngers. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21.00 h

Concurs Desconnecta: Semifi nals. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. Del Nord, 10), a les 
20 h

Dissabte 21 d’octubre
Teatre: Aneboda. Cal reserva prèvia. 
CC El Coll (Aldea, 15), a les 19 h

Concert: Alex Guitar Garcia. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Sants Bevedors. Terrats en Cultura 
(Francisco Giner, 46), a les 18.30 h

Concert: Luis de Arquer. El teatre més pe-
tit del món (Encarnació, 25), a les 21 h

LEM’17: LinaLab + Anisotropic 
Perturbations. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Monòleg: Daniel Higiénico en su salsa. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22.00 h

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

Concurs Desconnecta: Semifi nals. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. Del Nord, 10), a les 
22 h

Diumenge 22 d’octubre
Concert: EMMCA Gipsy Jam. 
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 18 h

Concert: Barcelona Bluegrass Jam. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.30 h

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

Titelles: L’agustinet i el retorn dels 
putxinel·lis, a càrrec de La Companyia 
Titelles Vergés. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
12 h

Pànic a la Fontana! Una castanyada de 
por: Horror Market. Organitzar per 
Spooky entertainment. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 16 h

Teatre: Magatzem B, a càrrec del Casal 
Corpus Grup de Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.00 h

Dilluns 23 d’octubre
Xerrada: Poema dit de la Redempció, a 
càrrec d’Àlex Martín Escribà, professor 
de llengua i literatura catalanes i Jordi 
Fernando, editor. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
19 h

Dimarts 24 d’octubre
Concert: Sweet Gipsy Swing Nights. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Xerrada: Assamblea General Ordinària de 
Lluïsos, per a socis. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. Del Nord, 10), a les 
20 h

Teatre: Pinzellades d’humor teatral, a 

càrrec de les companyies Vada Retro 
Teatre i Dinàmics Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.00h

Dimecres 25 d’octubre 
Xerrada: Les línies de Nasca i la super-
vivència al desert, a càrrec d’Ariadna i 
Pubill, directora de l’ICAA. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
19 h

LEM’17: Floy Krouchi + Rayo 60. 
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

Dijous 26 d’octubre
Cinema: Buena Vista Social Club. Cinemes 
Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 h

Concert: Korrontzi. 
CAT Tradicionàrius (Sant Antoni, 6), a les 
21.30 h

Micro-obert: Open Mic Night. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22.00 h

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

Docufòrum: Projecció del documental 
How to change the world + taula rodona 
amb representants de Greenpeace. 
CC El Coll (Aldea, 15), a les 19.00 h

Divendres 27 d’octubre
Concert: Stu Larsen + Tim Hart.
CAT Tradicionàrius (Sant Antoni, 6), a les 
21.00 h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 20 d’octubre 
Cinema: 100 Anys de la Revolució d’Oc-
tubre: El undécimo año (1928) de Dziga 
Vertov.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32-
34), a les 19 h

Dijous 26 d’octubre
La Castanyada, ball i espectacle d’ani-
mació. CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 
17.00 h

Divendres 27 d’octubre 
Festival Màgicus’17: VII Festival de 
Màgia Jove de Barcelona. 
luïsos de Gràcia (Pl. Del Nord, 10) durant 
tot el dia.

Pànic a la Fontana! Una castanyada 
de por: Fontana Fridays: Decorem La 
Fontana! 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.00 h

Concert: The Sastres Band + Lírica de 
Trobadors + banda sorpresa. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22.00 h

Festa de la Castanyada! 
CC El Coll (Aldea, 15), a les 17.00 h

Xerrada: Presentació literària “100, el te-
beo”, a càrrec de Joan Anton Sánchez, de 
Diminuta Editorial i Jordi Manzanares, 
autor del llibre. 
CC El Coll (Aldea, 15), a les 19.30 h

 

 

Presentació de ‘Gràcia efímera’ a la Violeta 
El proper dijous la Violeta acollirà l’acte de presentació de ‘L’etern efímer, 
Gràcia 200 anys de Festa, a càrrec dels seus autors Josep Fornés i Josep Maria 
Contel. El llibre fa un recorregut durant dos-cents anys d’història, provant de 
convertir l’efímer en perdurable mitjançant fotografi es d’època i actuals, que 
descobreixen la festa gracienca, la seva identitat col·lectiva i les raons per les quals 
aquesta celebració era tan popular durant el segle XIX i ho continua sent ara. 
Dijous 26 d’octubre a les 20 h a la Violeta (Maspons, 6)

Recomanem
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Silvia Manzanera

T allers Oberts celebra 
aquest cap de setmana 
una nova cita amb l’objec-
tiu d’apropar l’art i els ar-
tistes a la ciutadania però 

ho fa amb canvis significatius. 
L’Associació d’Artistes i Artesans 
del FAD és la nova organitzadora, 
amb la col.laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat, 
d’aquesta jornada de portes ober-
tes on artistes plàstics i artesans 
professionals mostren la seva obra 
i el seu espai de treball, i que tra-

Tallers Oberts té com a objectiu apropar l’art i els artistes a la ciutadania. Foto: Tallers Oberts

dicionalment s’ha celebrat els dar-
rers anys el mes de maig.

Més novetats: la proposta ja no 
és limita a quatre districtes sinó 
que fa el salt a tota la ciutat. I els 
números creixen; el circuit total 
presenta 150 tallers, dels quals 
Gràcia segueixen copant el per-
centatge més gran amb 30 es-
pais. “Gràcia sempre ha tingut 
un nombre molt alt d’artistes que 
han participat en aquesta propos-
ta i enguany s’ha mantingut com 
a líder”, explica Susana González, 
membre de l’AFAD.

Els canvis no s’han limitat a les 
dates i l’ampliació en el territori. 
Fins ara, els tallers i artistes havi-
en de fer un aportació econòmica 
per poder formar part de la pro-
posta. Enguany, la participació és 
gratuïta, però han estat els orga-
nitzadors els encarregats de fer-
ne la selecció a partir del materi-
al i les explicacions aportades pels 
artesans i artistes. “Demanàvem el 
currículum i fotografi es que justi-
fi quessin i expliquessin cadascun 
dels projectes, i crec que això ha 
revertit positivament en la quali-
tat del festival”, afegeix González.

A més, Tallers Oberts amplia el 
seu programa amb altres activi-
tats i visites amb l’obertura de di-
ferents museus, entitats i escoles 
amb la idea d’apropar les tendènci-
es artístiques i artesans a tothom. 
Aquesta activitat paral·lela tindrà 
lloc del 23 al 27 d’octubre i comp-
ta amb la participació del Museu 
Etnològic, l’Institut del Teatre, el 
Museu del Disseny, l’escola Eina 
o el Taller Escuela de Joyería 
Barcelona.•

Suport web. Fins ara la galeria 
gracienca untitledBCN era 
l’impulsora dels Tallers Oberts, 
tot i que l’AFAD ha comptat amb 
la seva experiència per portar a 
terme la iniciativa al districte. Un 
dels canvis ha estat la creació de 
tallersobertsbarcelona.cat, que 
a més d’estalviar costos, resulta 
una eina de consulta “tot l’any”

Gràcia lidera el 
circuit dels Tallers 
Oberts amb 30 espais
La proposta, que passa a mans de l’AFAD, fa el salt a tota la 
ciutat i concentra les activitats en un únic cap de setmana

Kepa Junkera 
presenta al CAT 
‘Fok’, un cant als 
Països Catalans

Kepa Junkera celebrarà al CAT 
l’edició del seu darrer treball, 
FOK, el proper dimarts 24 d’oc-
tubre a les 12 del migdia al Bar 
del Tradicionàrius. En aquest 
treball es podran escoltar te-
mes de la cultura dels països 
catalans que a l’artista sempre 
li han semblat únics i emocio-
nants. En molts d’ells hi ha tro-
bat la proximitat amb temes de 
la cultura basca així com tam-
bé d’altres de la península que 
també admira. Segons expli-
quen des de l’Artesà, amb Fok 
ha tingut la llibertat creativa 
per poder aportar algunes mes-
cles que escoltava i afegia men-
tre el disc s’anava cuinant.
El doble CD es compon de més 
de 50 temes de Catalunya, el 
País Valencià, l’Alguer i les Illes 
Balears, i ha comptat amb la 
participació d’uns 218 mú-
sics més els tècnics, estudis, 
fotògrafs i càmeres. Quan va 
enregistrar Galizia -dedicat a 
la música i la cultura gallega- 
Junkera deia que se sentia un 
gallec més; ara diu que se sent 
català, valencià, balear i fi ns i 
tot una mica sard.

S.M.

aquestes autores han experimen-
ta amb els seus textos nous llen-
guatges i noves representacions i 
han “transformat les maneres de 
dir i de dir-nos”. L’exposició mos-
tra la trajectòria d’un total de ca-
torze escriptores, des de Violant 
de Vilaragut (1320-1372) a Maria 
Mercè Marçal 1952-1998), i dóna a 
conèixer els seus treball en l’àmbit 
de la literatura catalana, així com 
la incidència de les seves aporta-

cions a la producció cultural del 
país. Per l’Institut, no es pot enten-
dre la riquesa narrativa catalana 
actual sense tenir present l’esforç 
de les autores que ens han precedit 
en el temps: “els èxits d’avui són 
fruit, també, de la tasca de totes 
les escriptores, que a través de la 
seva obra, ens han transmès sen-
timents, opinions i experiències i 
que ens han mostrat la seva pròpia 
visió del món”.•

El CNL de Gràcia acull una exposició 
sobre dones escriptores 
La mostra, que es pot veure a la seu de l’entitat fi ns al 3 de 
novembre, és un reconeixement a les autores més infl uents

Silvia Manzanera 

L ’exposició Una literatura prò-
pia, dones escriptores, que es 
pot veure des d’aquesta set-

mana a la seu del CNL de Gràcia 
i Sarrià, és el reconeixement de 
l’Institut Català de les Dones a les 
aportacions que algunes escrip-
tores han fet a la literatura ca-
talana i universal. Segons l’INC, Maria Mercè Marçal, una de les protagonistes de l’exposició. Foto: Arxiu

L’artista Eduard 
Novellas, a 
l’Espai B fi ns 
al novembre

Breus

La galeria d’art 
Contemporani Espai B 
(Torrent de l’Olla, 158) 
inaugura aquest dijous 
l’exposició Ladies and 
Gentleman we are fl oating 
on Space d’Eduard 
Novellas. La mostra, que 
es pot visitar fi ns al 3 de 
novembre, recull alguns 
dels treballs de l’artista, on 
combina pintura i dibuix. 
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El Màgicus incorpora 
una part formativa al 
concurs de joves mags 
El festival organitzat pels Lluïsos de Gràcia consolida 
la seva estructura i manté les activitats al carrer 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La montaña entre nosotros. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 15.55.
• Operación cacahuete 2: Misión sal-

var el parque. Ds, 15.55. Dv, ds, dl, 
dm dc i dj, 18.10. Dg, 15.55 i 18.10.

• Blade Runner 2049. Dv, ds i dg. 
18.15 i 21.40. Ds, 21.40. 16.30. Dl, dm 
i dj, 21.40. 19.00.

• El Corsario. Dg, 17.00.
• Las Aventuras de Alicia en el País 

de las Maravillas. Dl, 20.15.
• Un ballo in maschera. Liceu en di-

recte. Dm, 19.45.
• Toc Toc. 16.00 i 20.10. 18.10 i 22.25.
• Tadeo Jones 2. 18.05.
• IT. 22.15.
• Geostorm. 15.55, 20.20 i 22.30. 
• La LEGO Ninjago Película. 18.10.
• La Reina Victoria y Abdul. 15.55 i 

20.10.

• La piel fría. 16.15, 19.10 i 22.05.
• La llamada. 20.00 i 22.15.
• El muñeco de nieve. DV, ds, dg i dc, 

16.10, 19.05 i 22.00. Dl, dm i dj, 16.10 
i 19.05.

• Annabelle: Creation. 15.55, 20.15 i 
22.30. Dg, 20.15 i 22.30.

• Kingsman: El círculo de oro. 16.05 
22.15. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Kikoriki. Dv i ds, 16.00. Dg, 12.00.
• El diari de la Florentina. Ds, 17.45. 

Dg, 16.00.
• La pell freda. Dv, ds, dg, dc i dj, 

18.00 i 22.00. 16.00 i 20.00. Dg i dl, 
20.00. Dl i dm, 18.00 (català).

• El último traje. Dv, 16.00 Dm i dc, 
17.00.

• Creative control. Dv, 18.00 i 22.00. 
Ds, 19.15. Dl, 18.00. Dm, 16.00, 18.00 
i 20.00. Dc i dj, 16.00, 18.00 i 22.00.

• Casa Asia: Bhumika. Ds, 20.00.
• Los pájaros no tienen vértigo. Dv, 

20.30. Dj, 20.00. 
• Ulu. Dj, 20.00.

• La última aventura del Gandul. Dg, 
20.30.

• Entre sombras. Dv, 20.00.
• Secret Superstar. Dv i ds, 22.30. Dg, 

12.00. Dl, 17.00.
• Rubble Kings. Dc, 19.00.
• La diáspora, festival de cinema co-

lombià. Dv, 18.00. Ds, 16.00 i 18.00. 
Dg, 16.00,18.00 i 20.15. Dl, 19.00.

• Don Juan Tenorio (radioteatre en 
directe). Ds, 22.00. Dg, 12.00.

• Le Corsaire (ballet Teatre Bolshoi). 
Dg, 17.00.

• Alicia en el país de las maravillas 
(ballet directe Covent Garden). Dl, 
20.15.

• Un ballo in Maschera (òpera direc-
te Liceu). Dm, 20.00.

• Carmen (òpera diferit Termas 
Caracalla). Dj, 17.00.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemeste-
xas.cat]
· SALA 1: El Fundador. 15.50, 18, 

20.05. Com canviar el món. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 22.10. En el último 
trago. Dj, 22.

· SALA 2: Personal shopper. 16, 18, 
20. Moonlight. 22.

· SALA 3: Sabates grosses. 16, 18, 20. 
El lado oscuro del corazón. 22.

· SALA 4: Com canviar el món. 15.55. 
La llum entre els oceans. 18, 20. La 
teoria sueca de l’amor. 22.30.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
· Savva, el cor del guerrer. 16.

Verdi. Verdi, 32. 
· Blade Runner 2049. 11.30, 16, 19, 22.
· La suerte de los Logan. Dv, ds, dg, dl, 
dc, dj, 16, 20.10, 22.30. Dm, 16, 22.30.
· Camina conmigo. 18.15.
· Una mujer fantástica. Dv, ds, dg, dl, 
dc, dj, 16.05, 18.15, 20.25. Dm, 18.15, 
20.25.
· Blade Runner 1982. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 11.30, 22.30. Ds, dg, 22.30.
· Handia. 11.30, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
· La cordillera. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
16, 20.15. Dm, 16.
· Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

18.20, 22.30. Dm, 16, 22.30.
· La piel fría. 11.30.
· Tadeo Jones 2. Ds, 11.30. Dg, 13.15.
· Operación Cacahuete 2. Ds, 13. Dg, 
11.30.
· Gatos, un viaje de vuelta a casa. Dg, 
11.30.
· La Sílfi de. Dm, 17.45, 20.
· Buenavista Social Club. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
· Converso. 16.
· La montaña entre nosotros. 17.15.
· Detroit. 19.30.
· IT. Dv, dl, dm, dc, dj, 22.15.
· Kingsman: el círculo de oro. Ds, 

dg, 22.15.
· Dunkerque. 16.
· El muñeco de nieve. 18, 20.15, 22.30.
· La piel fría. 16, 18.10, 20.20, 22.30.
· Madre! Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 16, 

20.15, 22.30. Dm, 16, 22.30.
· La Reina Victoria y Abdul. 18.15.
· Operación Cacahuete 2. Ds, dg, 17.30.
· Los desheredados. Dm, 20.15.
· Aprendiendo a conducir. Dm, 20.15. 

Ramón Casalé

La pintora Laura Roca (Arès, França, 1949) viu i té 
el seu estudi a Gràcia. És llicenciada en Filosofi a i 
Lletres i Belles Arts, a més, ha fet diverses cursos 

de gravat per conèixer millor les tècniques xilogrà-
fi ques, litogràfi ques i serigràfi ques. La seva prime-
ra exposició va ser fa trenta anys amb motiu d’una 
col”lectiva al Museu de Badalona. Ha participat en di-
verses edicions dels Tallers Oberts del barri. La seva 
obra es mou dins del terreny de l’expressionisme abs-
tracte, un expressionisme molt personal que, al marge 
de la pintura, també es mou dins del camp fotogràfi c, 
mitjançant pintar o modelar les fotografi es, així com 
la realització de fotomuntatges, encara que s’adver-
teix un cert caire fi guratiu. 

Una de les series més importants de l’artista és la 
dedicada al món de les ombres que, de fet, es tracta 
d’unes zones fosques on la llum és obstaculitzada, sent 
una manera de distorsionar allò tangible relacionant-
lo amb la pròpia existència. Però no només són les om-
bres, sinó altres temàtiques les que conrea Laura Roca, 
on el sòl, o el que és el mateix, la pròpia terra, crea unes 
formes orgàniques que, tractades des d’una vessant 
abstracta-geomètrica, on les línies rectes, tant si estan 
disposades en vertical com horitzontalment, confi gu-
ren un món que el podríem relacionar amb diferents 
cultures primitives. El color també és molt especial, 
sobretot quan apareixen les tonalitats càlides, a més 
del blau, així com l’ús de tècniques com el grattage o el 
frottage, confi gurant una obra singular. •

Laura Roca, ombres irreals

crítica 
d’art

Silvia Manzanera 

E l Màgicus, el festival de mà-
gia impulsat per Lluïsos 
ara fa vuit anys, es man-
té fi del als seus principis: 
consolidar-se com a plata-

forma per als joves mags. Per això, 
en l’edició d’enguany donaran 
més protagonisme a la formació 
dels participants: durant l’assaig 
previ a la gala del concurs, un il-
lusionista professional farà de ‘co-
ach’, i ajudarà a polir qualsevol di-
fi cultat que presenti el concursan, 
a més de crear un espai, l’endemà, 
on poder intercanviar impressions 
amb el jurat. “Creiem que pot ser 
de molta ajuda pel mag, perquè 
per a molts acostuma a ser la pri-
mera vegada que pugen a un esce-
nari”, explica Albert Olives, direc-
tor artístic del festival. 

Aquest any els participants al 
Concurs de Joves Mags, activitat 
que obre el cartell el 27 d’octubre 
a les 20 h, tindran l’oportunitat de 
treballar amb Rubén Vilagrand, 
reconegut ill·lusionista espanyol, 
dues vegades Premi Nacional de 
Màgia, que ha actuat al The Magic 
Castle de Hollywood o al Plus 
Grand Cabaret du Monde. 

La Gala de Màgia, un altre dels 
actes destacats del festival i que 
s’oferirà en doble sessió dissabte 
27, és una mostra dels mags més 
joves i amb més projecció del país i 
dels grans talents de l’il·lusionisme 
internacional. “Malgrat les nostres 
limitacions econòmiques”, assegu-
ra Olives, “el festival manté la qua-
litat dels continguts i dels partici-

pants i creiem que any rere any fa 
un pas més en la difusió i promo-
ció de la màgia”. 

La relació amb el carrer i amb 
el districte també es mantenen: 
El matí del dissabte mags pro-
fessionals i amateurs es passeja-
ran pels mercat de la Llibertat, la 

Concepció i del Ninot, en un con-
curs d’Street Magic on el públic de-
cideix els guanyadors. I per últim, 
diumenge és el dia del taller adre-
çat per infants d’entre 6 i 12 anys, 
amb l’il·lusionista David Valencia, 
que ensenyarà alguns jocs bàsics i 
senzills.•

Una actuació del Magicus en una de les anteriors edicions. Foto: Eugenia Iglesias

Deu aspirants. El concurs de joves 
talents tindrà enguany un total de 
10 participants; el guanyador podrà 
actuar a la Gala. A més dels premis 
en metàlic, la Fira Internacional 
de Màgia de Torroella de Montgrí 
atorga un altre premi perquè el 
guanyador participi a la FIMAG 2018.

Linalab + Anisotropic, al LEM. Dissabte 
21 d’octubre, a les 22 h al Soda Acústic, 
doble concert: la colombiana Lina Bautista, 
presentarà la seva proposta de música 
electrònica experimental: LinaLab. A la segona 
part, Anisotropic Perturbations, que reuneix 
a tres grans intèrprets de les músiques lliures 
a Barcelona: Ivo Sans (bateria), Tom Chant 
(saxos) i Ferran Fages (guitarra). 



L’Independent de Gràcia
20 d’octubre de 2017

12

de Gràcia

Cuidem els cuidadors
• 72 municipis han demanat a la Diputació el recurs Grups de Suport Emocional 
i Ajuda Mútua, un espai relacional de suport psicològic per reduir l’estrès de
les persones cuidadores
• El servei Respir de residències temporals de la corporació acull més de 3.000 
persones l’any –gent gran o amb discapacitat-, per al descans dels cuidadors

Reportatge

Reduir la càrrega emocional i física de 
les persones cuidadores que tenen al 
seu càrrec persones en situació de 

dependència –normalment, un familiar- 
garanteix tant el benestar del cuidador 
com l’atenció òptima d’aquestes persones. 
Amb aquest objectiu, la Diputació de Bar-
celona ofereix recursos als municipis, com 
el Programa Grups de Suport Emocional i 
Ajuda Mútua o el servei Respir de residèn-
cies temporals. La vicepresidenta quarta 
de la Diputació de Barcelona, Meritxell 
Budó ha presentat  el primer Grup de Su-
port de la temporada 2017-2018.
Meritxell Budó destaca que «cal posar en 
valor la tasca de les persones cuidado-
res que, de manera altruista i gratuïta, 
atenen els seus familiars». També re-
marca la importància d’«oferir eines 
per al suport emocional que permetin 
a aquestes persones tirar endavant». 
Budó ha agraït «la col·laboració dels 
ajuntaments, que són sensibles a les 
necessitats d’aquest col·lectiu -format 
majoritàriament per dones-, que creix 
a causa de l’envelliment de la població». 
És a través dels serveis socials municipals 
que els ajuntaments detecten les perso-
nes que poden necessitar el suport. 

Grups de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua pel territori
En total, són 72 municipis els que han de-
manat aquest recurs a la Diputació, pel 
qual més de 1.000 persones assistiran a 
les sessions a tota la demarcació.
El programa de Grups de Suport Emo-
cional i Ajuda Mútua (GSAM) de la Di-
putació de Barcelona va començar l’any 
2009 i des d’aleshores és un dels recur-
sos que més sol·liciten els ajuntaments a 
la corporació. Al 2010 es van organitzar 
grups a 22 municipis. 

Aquest servei, que la Diputació ofereix 
en col·laboració amb els ens locals i en-
titats del sector, contribueix a reduir 
l’impacte negatiu que de vegades poden 
experimentar els cuidadors i, per tant, a 
millorar també la qualitat  de vida de les 
persones en situació de dependència.
Els grups estan formats per entre 16 i 20 
persones cuidadores. Funcionen al llarg 
de 10 o 16 sessions d’una durada d’hora 
i mitja on, amb l’ajuda d’un psicòleg, es 
treballen temes com les estratègies per 
gestionar favorablement necessitats i 
confl ictes, i la gestió d’emocions i senti-
ments que poden sortir durant el procés 
de cura per tal de prevenir i evitar si-
tuacions d’esgotament. També s’ofereix 
informació dels diferents recursos de 
suport que hi ha al territori o de les dife-
rents entitats públiques i privades que els 
poden ajudar
No es tracta d’un curs de formació, 
sinó d’un espai de relació i intercanvi 
d’experiències, per evitar la soledat i re-
duir la sobrecàrrega emocional i física de 
la cura. L’objectiu és generar vincles de 
relació, de suport i d’ajuda mútua entre 
les persones cuidadores perquè puguin 
compartir l’experiència de cuidar d’una 
manera satisfactòria.

El servei Respir de la Diputació
Un altre programa adreçat al suport de 
les persones cuidadores és el Servei Re-
sidencial d’Estades Temporals i Respir 
de la Diputació de Barcelona, situat al 
Recinte Mundet, un programa d’atenció 
residencial temporal per a persones amb 
un determinat grau de dependència per 
raons d’edat o discapacitat intel·lectual. 
El servei té la fi nalitat de millorar la qua-
litat de vida dels cuidadors, proporcio-
nant-los un temps de descans i donant 

econòmica de la persona atesa. Per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
menors de 18 anys el servei és gratuït.
L’any 2016 van passar pel Respir 3.300 
usuaris. El programa disposa de 190 pla-
ces per a persones grans, 36 per a urgèn-
cies a la vellesa, i 32 per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Més del 90% dels 
residents valoren positivament el servei i 
desitjarien sol·licitar una nova estada.

Subvencions a entitats
A més, s’han concedit, l’any 2017, 350.000 
euros en subvencions a entitats socials 
que desenvolupen activitats de lleure per 
a persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental per donar suport a les famílies 
cuidadores amb un temps de descans du-
rant les vacances o caps de setmana.

resposta a determinades situacions fami-
liars imprevistes, i benefi ciar també les 
persones ingressades, que reben atenció 
personalitzada per part de professionals 
especialitzats.
Poden sol·licitar aquestes places aque-
lles famílies residents a la província 
de Barcelona que tinguin al seu càrrec 
persones amb dependència majors de 
65 anys o persones amb discapacitat 
intel·lectual, d’entre 6 i 65 anys. Per fer-
ho, s’han d’adreçar als serveis socials bà-
sics del seu ajuntament, que valoraran la 
conveniència de sol·licitar l’ingrés, i tra-
mitaran la sol·licitud.
Pel que fa al preu de l’estada, el servei 
Respir es regeix per un sistema de co-
pagament, en el qual la quota a abonar 
es determina en funció de la capacitat 
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