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Turistes al centre històric de la Vila, en una imatge recent. Foto: Albert Vilardaga
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2 Política

Albert Balanzà

Una vegada sona a excep-
cionalitat (reprovació en 
el ple pel retoc en les in-
versions), dues a casua-
litat (ple sobre pacifi ca-

ció de places el pròxim 5-N), però 
tres ja és més aviat una estratègia. 
L’oposició gairebé en bloc ha tor-
nat a demostrar aquesta setmana 
que farà suar el govern en aquests 
últims mesos de mandat, fi ns a les 
eleccions del mes de maig, instant 
el Districte a informar el consell de 
barri de Vallcarca de l’acord en el 
ple del 10 d’octubre de la creació de 
la taula sobre la Rambla Verda i la 
convocatòria de la primera reunió.

Als dos plens extraordinaris 
ara se li suma aquesta petició del 
mateix front comú polític format 
pel PDeCAT, ERC, PSC, PP i C’s (10 
consellers sobre 17) després que la 
setmana passada la comissió pre-
paratòria del consell de barri de 
Vallcarca deixés en l’aire la crea-
ció de la taula, un procés participa-
tiu en una peça del pla Vallcarca on 
l’executiu té grups de veïns afi ns 
que no volen ni parlar-ne.

Aquests grups de l’oposició, 
juntament amb les associacions 
de veïns Gràcia Nord-Vallcarca i 
ProVallcarca, han criticat que la 
inclusió del tema en el consell de 
barri depengui de “consultar amb 
el regidor”, com asseguren que va 

Tercer front comú de 
l’oposició en un mes, 
ara per la Rambla 
Verda de Vallcarca
PDeCAT, ERC, PSC, PP i C’s i dues associacions de veïns insten 
el Districte a informar i convocar la taula de debat aprovada

respondre el portaveu del grup de 
govern de BCN En Comú, Robert 
Soro. En aquest sentit, els partits 
recorden que el reglament de par-
ticipació permet que l’ordre del dia 
del consell de barri es fa “a partir 
de les propostes de les persones 
que en formen part” de la comissió 
de seguiment. Per això demanen 
que s’inclogui el punt de recalen-
darització de projectes a Vallcarca 
i un punt per explicar l’obertura 
de la taula sobre la Rambla Verda 
de Vallcarca i la data de la primera 
convocatòria.

L’única pista que ha donat el 
Districte en aquest debat es re-
munta al passat gener quan en 
una reunió amb veïns i tècnics va 
ratifi car la conveniència del dipò-
sit pluvial que afectarà els solars 
i finques encara existents entre 
els carrers Ballester i Agramunt i 
que pot donar lloc a enderrocs i a 
la possible Rambla Verda. A la reu-
nió els veïns ja van veure un mapa 
d’ubicació del dipòsit d’aigües i 
una subestació elèctrica.•

Una proposta d’elecció de regidors 
de 2006. BCN En Comú, PDeCAT i 
ERC han assistit aquesta setmana a les 
jornades ‘La metròpoli propera’, on el 
professor Agustí Bosch ha recuperat 
la idea d’elecció directa de regidors als 
districtes, amb Gràcia com a exemple. 
La competència per executar una 
doble urna depèn de les competències 
autonòmiques però l’Ajuntament admet 
que “el més calent és a l’aigüera”.

Imatge del darrer consell de barri de Vallcarca. Foto: Cedida

La nova proposta 
neix de l’objecció 
del BComú a 
incloure punts en 
el consell de barri

Breus

El PSC debat a la 
seu de Montseny 
l’abolició de la 
prostitució

Els CDR acusen 
el Districte 
d’esborrar de nou 
pintades de l’1-O

L’agrupació del PSC ha 
programat dimarts (19h) 
un acte sobre l’abolició 
de la prostitució “com a 
única via progressista cap 
a la igualtat de gènere”. 
Així consta en la invitació 
de l’acte en el qual hi 
parlaran la doctora Berta 
Aznar, la periodista Anna 
Prats i una supervivent 
d’abusos, Ambar IL.

Els CDR de Gràcia 
han acusat el Districte 
d’ordenar l’esborrada 
de pintades relatives a 
l’1-O que hi ha a la plaça 
Siracusa. “Els molesta el 
nostre mural”, han apuntat 
evidenciant que els grafi ts 
segueixen allà. El regidor 
Eloi Badia ha dit que s’ha 
comès “un error”. 

Maragall presenta 
la candidatura a 
les municipals al 
local d’Esquerra
El local d’Esquerra a 
Gràcia va quedar petit 
per escoltar el candidat a 
les eleccions municipals, 
Ernest Maragall: “Cal fer 
una campanya on es generi 
il·lusió, engrescament 
parlant de Barcelona, 
sense oblidar la República, 
però no podem regalar 
el concepte Barcelona”. 
“Gràcia és la transgressió 
d’aquesta ciutat”, va 
exclamar Maragall.
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El Pacte de Gràcia sobre 
la Gentrifi cació arrenca 
el debat partint d’una 
diagnosi de “barricidi” 
Unes jornades abordaran l’“adulteració” i “extinció” de 
l’ús residencial, com a fenomen lligat a la revalorització

A.B.

L a gentrifi cació és el procés 
de revalorització d’un bar-
ri o d’una zona que provoca, 
generalment, l’expulsió dels 
antics habitants per l’arri-

bada de persones amb un poder 
adquisitiu més alt, cosa que fa pu-
jar els preus de compra i lloguer 
dels habitatges i també els preus 
generals dels comerços de la zona. 
Hi ha molts factors que infl ueixen 
en aquest procés i en els barris del 
districte de Gràcia, com a molts al-
tres barris de de les principals ciu-
tats d’arreu del món, es fan evi-
dents aquestes noves dinàmiques”.

Amb aquest plantejament el 
Districte de Gràcia i entitats com 
la PAH, Gràcia On Vas, la coo-
perativa Voltes i l’Assemblea de 
Vallcarca han iniciat un debat so-
bre el fenomen de la gentrifi cació, 
sobretot residencial i comercial, 
que s’abordarà de manera central 
en unes jornades “contra el barri-
cidi” que es faran els pròxims 30 de 
novembre i 1 de desembre a l’Es-
pai Jove La Fontana i que dona-
ran peu a un document que s’ano-
menarà Pacte de Gràcia sobre la 
Gentrifi cació.

En els treballs previs iniciats des 
de la setmana passada, els impul-
sors -només amb l’absència de l’As-
semblea de Vallcarca- van dibuixar 
un primer programa de les jorna-

Palomera, Boada i Benach, primers noms per conduir el debat. Foto: Cedida

des en el qual es vol donar res-
posta a “la coproducció social de 
diagnòstics i respostes” sobre la 
gentrifi cació, la presa de consci-
ència sobre el fenomen i l’elabo-
ració fi nal del document.

Les jornades arrencarien diven-
dres 30 a la tarda amb una ponèn-
cia marc sobre exclusió del veïnat 
i dels comerciants i la necessitat 
de conèixer esperiències similars 
a nivell internacional i traçar ali-
ances. També en aquesta primera 
jornada s’han apuntat activitats de 
difusió exterior com la projecció 
de la pel·lícula City for sale, l’ex-
posició APROP i la presentació de 
l’Ofi cina d’Habitatge. 

El segon dia de les jornades, 1 
de desembre, arrencaria amb una 
taula de debat sobre exclusió re-
sidencial a Barcelona i a Gràcia, 
amb dades i temes com l’encari-
ment de l’habitatge o l’“adultera-
ció” i “extinció” de l’ús residenci-
al, tal com apunten els documents 
de les primeres reunions celebra-
des., als quals ha tingut accés 
L’Independent. Una segona taula 
de debat abordaria les propostes 
pel dret a l’habitatge i a la tarda 
s’obririen tallers sobre dades, llei 
pel Dret a l’Habitatge, reforç del 
parc públic i coproducció social 
de solucions mixtes.

Les conclusions del debat es 
presentaran en el marc del Consell 
Ciutadà, previst inicialment el 13 
de desembre.•

Primeres veus per liderar el 
document. La primera pluja 
d’idees per proposar ponents 
i redactors del Pacte sobre la 
Gentrifi cació ha donat els noms 
de Núria Benach, professora 
de Geografi a Humana de la 
UB; Jaime Palomera, portaveu 
del Sindicat de Llogaters de 
Barcelona; o Marius Boada, 
director de l’Ofi cina Municipal de 
Dades (CDO) de l’Ajuntament.

Breus

Arrenca el debat 
sobre el futur parc 
Anna Piferrer 
a Vallcarca

El procés participatiu 
per dissenyar el pac 
Anna Piferrer, on havia 
d’anar antigament l’IES 
Vallcarca, ha arrencat 
aquest dimecres amb la 
primera de les sortides 
al carrer dels impulsors 
del procés participatiu 
aquest dimecres (el 
31 d’octubre i el 7 de 
novembre es faran les 
altres dues). Aquest 
dissabte (11h) també es 
farà un recorregut veïnal 
i el 10 de novembre una 
gimcana. El desembre es 
farà el retorn de resultats 
al veïnat.

La Font de l’Aurora 
dels Jardinets, 
en obres fi ns 
al desembre
La Font de l’Aurora, a 
la part superior dels 
Jardinets, s’ha tancat des 
de fi nals de la setmana 
passada al públic 
per sotmetre’s a una 
reforma que permetrà 
millorar la il·luminació 
i la impermeabilització 
de l’espai. També 
s’aprofi tarà per millorar 
la seguretat en l’accés a 
la trapa que va a la sala 
de màquines. Les obres 
duraran fi ns al desembre.
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Sònia Moreno, directora del 
nou CUAP Gràcia: “Guanyem en 
ser més accessibles al barri”
“Encara no podem dir que ens hem recuperat de la crisi de les retallades”, adverteix la 
màxima responsable del servei, que farà portes obertes dimarts que ve i obrirà el 5-N

Albert Balanzà

S ònia Moreno és la direc-
tora del nou Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària 
(CUAP) de Gràcia, al car-
rer Larrard 24, que obrirà 

portes el pròxim 5 de novembre, 
si bé dimarts que ve, 30 d’octubre, 
farà una jornada de portes obertes 
entre 15.00 i 18.00 hores de la tar-
da. En aquesta entrevista, Moreno 
explica el plantejament del nou 
CUAP i la recuperada oferta que 
signifi ca per a Gràcia.

Han passat set anys des de la su-
pressio del servei 24 hores i dos de 
la primera previsió de reobertura. 
Com ho viviu des de la direcció?
Per a nosaltres és un repte a nivell 
organitzatiu, perquè també supo-
sa la remodelació d’aquest espai, 
que era la primera planta del CAP. 
S’ha canviat molt l’estructura de 
la planta, amb la inclusió de radi-
ologia, àrea d’observació i boxos.

Gràcia era l’únic districte sense 
CUAP. L’espai és similar als altres 
de la ciutat?
Els CUAP en general no són mas-
sa grans. A nivell d’atenció i volum 
d’activitat no ens podem comprara 
a Dos de Maig, però per població 
ens assemblarem més al d’Horta. 
Pot ser que se’ns formi alguna cua 
a sala d’espera, que no és massa 
gran, però en defi nitiva guanyem 
en ser més accessibles al barri i 
això atraurà els veïns.

Potser el handicap més important 
és tornar a acostumar el veïnat.

Sònia Moreno, davant del CUAP de Larrard, abans de l’entrevista. Foto: A.B.

Zona destinada com a control d’infermeria del centre. Foto: Albert Vilardaga

Sí, però això ja s’està notant des 
que hem ampliat el servei des de 
les 8 del matí a les 12 de la nit. 
Cada cop ve més gent cap al tard. 
La gent no sabia que tornàvem a 
fer servei fi ns a mitjanit.

He vist que la xapa de fora diu 
Parc Sanitari Pere Virgili en lloc 
de Panem.
Hem canviat de gestió des de l’1 
d’octubre però per al client és el 
mateix. Ara nosaltres ens hem 
d’acostumar a treballar plegats.

Qui ha de venir a un CUAP i qui no 
ha de venir?
La idea dels CUAP és donar un su-
port en hores on hi ha oberts els 
CAP per derivació de primària, 
però sobretot som un servei de 
tractament immediat i observació 
durant unes hores. Tenim radio-
logia per traumatologies lleus que 
s’hagin d’observar i també analíti-
ques immediates. Si és greu, òbvia-
ment el pacient ja va a l’hospital, i 
els crònics tampoc, perquè neces-
siten un tractament més complet. 
Fem l’atenció immediata de pri-
mària, amb una mica més de re-
cursos que el CAP.

Dèiem al principi que han passat 
set anys des del tancament d’ur-
gències. En quin moment estem 
a la sanitat catalana?
Que ens calgui valorar uns recur-
sos majors en primària... Potser 
hem de valorar quina sanitat vo-
lem, quants professionals, quins 
recursos... No estem en el moment 
de màxima crisi de retallada però 
dir que ens hem recuperat és molt 
agosarat.• 

A. B.
 

L’àrea de Mobilitat de l’Ajunta-
ment treballa amb una opció 
doble per reubicar el Centre 

de Distribució de Mercaderies 
(CDU) que ha quedat descartat de 
la reforma de l’Abaceria, un cop 
l’Ajuntament va anunciar la set-
mana passada el replantejament 

de la nova estructura del mercat 
amb una planta menys i sobretot 
l’adéu a ubicar un espai de repar-
timent d’última milla al seu inte-
rior, tal com s’havia defensat des 
de l’àrea amb una proposta ferma 
des de l’any 2016. Aquella idea te-
nia dos escenaris, que ubicaven la 
CDU al tercer soterrani de l’Aba-
ceria, amb una ocupació del 53% 
i del 77%. En un cas s’abastia no-

més la Vila i en un altra la Vila i el 
Camp d’en Grassot.

Fonts de Mobilitat han plante-
jat la proposta reorientada muni-
cipal a “dos espais a l’entorn del 
nucli històric, sempre en xarxa 
bàsica”, descartant la idea de re-
partiment des de dins de la Vila. 
Per tant, l’Ajuntament busca lo-
cals en els carrers principals que 
limiten amb la Gràcia històrica, 

Mobilitat vol ubicar dos 
centres d’última milla a 
tocar del nucli històric 
Amb l’Abaceria descartada, el primer dels dos espais, 
ubicat en carrers principals, s’anunciarà en breu

L’Abaceria provisional, poc després d’obrir al Passeig de Sant Joan. Foto: Arxiu

amb un primer dels dos espais 
molt avançat en la tria.

Per desplegar aquests centres 
d’última milla a Gràcia, Mobilitat 
treballa amb la base de la propos-
ta reeixida a l’Estació de França 

i al mercat del Ninot, que va ar-
rencar com a prova pilot el 2014 
al passeig Lluís Companys, i s’ha 
consolidat enllaçant la descàrre-
ga de camions i el trasllat fi nal en 
bicicletes.•

Breus

Anairam i Brush, 
fi nalistes del 
Desconnecta del 
16 de novembre 

Dissabte a la plaça 
del Nord, trobada 
de tancades 
promigrants 

Els Anairam, duet 
alternatiu de Torelló, i els 
Brush, rock de Barcelona 
amb experiència ja en 
la passada Festa Major, 
s’enfrontaran el 16 de 
novembre a la fi nal del 
concurs Desconnecta 
2018 als Lluïsos després 
de superar la semifi nal el 
passat divendres. Tots dos 
faran de teloners de The 
Crab Apples.

L’Ateneu Llibertari i la 
tancada promigrants de 
Gràcia aplegaran aquest 
dissabte a la plaça del Nord 
una trobada amb la resta 
de tancades (12h). A la 
tarda hi haurà música.

Els Castellers van 
a la seva diada 
amb el 2d8f, el 
3d9f i el 4d9f 
Es Castellers de la Vila de 
Gràcia tancaran diumenge 
temporada amb la diada 
a plaça de la Vila, en què 
apostaran per la torre de 
8 amb folre i el 3 de 9 i el 4 
de nou, també amb folre i 
inèdit aquesta temporada 
el segon. Hi seran els Xics 
de Granollers, els Sagals 
d’Osona i els Castellers del 
Poble Sec.
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Breus

els 
premis

‘Open Halloween’ 
de l’escola de 
tennis taula dels 
Lluïsos de Gràcia

Divendres, a les 20:30h, 
començarà la primera 
edició de l’Open Halloween 
de l’escola de tennis taula 
dels Lluïsos de Gràcia, 
un torneig social obert a 
tothom, qualsevol edat, 
qualsevol nivell i siguin 
o no socis de l’entitat. La 
inscripció té un preu de 5€ 
i inclou entrepà i beguda. 
La sala on es disputarà el 
torneig estarà ambientada 
amb la festa de Halloween 
on fi ns i tot el Dràcula hi 
estarà present.

L’Europa convoca 
l’assamblea 
general de socis 
el dilluns 29
L’Europa ha convocat 
als socis de ple dret a 
l’Assemblea General 
Ordinària del 2018 que se 
celebrarà el 29 d’octubre, 
a les 19h en primera 
convocatòria i a les 19:30h 
en segona convocatòria, al 
teatre del Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia (Ros 
de Olano, 9). Els socis 
poden consultar l’informe 
de l’auditoria de comptes, 
l’informe de liquidació del 
pressupost 17/18, el balanç 
i el compte de resultats 
de l’exercici 17/18 i els 
pressupost de l’exercici 
18/19 a les ofi cines del club.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 11
CE Europa 1 - 1 FE Grama
1. UE Llagostera ................ 25 punts
12. CE Europa .................... 13 punts
Jornada 12
28/10 (12:00h) FC Ascó - CE Europa 

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 6
AEM 3 - 2 CE Europa
1. CE Seagull ..................... 18 punts.
8. CE Europa ....................... 6 punts.
Jornada 7
28/10 (11:30h) CE Europa - AD Son 
Sardina

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 4
Lluïsos de Gràcia 56 - 50 UE Horta
Vedruna Gràcia 61 - 63 CB Artés
1. Lluïsos de Gràcia .....................4-0
14. Vedruna Gràcia .....................0-4
Jornada 5
27/10 (18:05h) Sol Gironès Bisbal 
Bàsquet - Lluïsos de Gràcia
27/10 (18:00h) CB Cerdanyola - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 4
AEC Collblanc Torrassa 69 - 62 
Safa Claror
1. CB Navàs...................................4-0
14. Safa Claror .............................0-3
Jornada 5
27/10 (18.15h) Safa Claror - CB 
Ramon Llull

Primera Catalana Masculina (G3)
Jornada 4
Lima Horta A 72 - 76 UE Claret
Lluïsos de Gràcia B 72 - 81 Sant 
Gervasi
1. AE Minguella ...........................4-0
2. UE Claret ..................................4-0
13. Lluïsos de Gràcia B ...............0-4
Jornada 5
28/10 (12:30h) UE Claret - CB Ipsi
27/10 (19:15h) AE Minguella - 
Lluïsos de Gràcia B

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 6
Lluïsos de Gràcia 63 - 64 Manyanet 
Reus
1. Manyanet Reus ........................ 5-1
7. Lluïsos de Gràcia..................... 4-2
Jornada 7
27/10 (18:45h) CB Lleida - Lluïsos 
de Gràcia

Primera Catalana Femenina (G2)
Jornada 6
Safa Claror 47 - 57 BAM
1. AB Premià ................................6-0
6. Safa Claror ............................... 4-2
Jornada 7
28/10 (17:45h) Pallejà - Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 3
Tenerife 6 - 12 CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ... 9 punts
7. CN Catalunya ................... 3 punts
Jornada 4
27/10 (16h) CN Catalunya - Navarra

Primera Divisió Femenina
Jornada 1
Dos Hermanas 4 - 8 CN Catalunya
WP Marbella 3 - 24 CN Catalunya
1. CN Catalunya ................... 6 punts

Jornada 4
03/11 (16h) CNCatalunya -4 Caminos

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 5
Gràcia FS 3 - 3 CFS Ciutat de Mataró
1. FS Ripollet .......................15 punts
14. Gràcia FS ........................ 2 punts
Jornada 6
27/10 (18h) Esparraguera - Gràcia 
FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 3
La Salle Sant Celoni 27 - 23 
Handbol Claret
1. SD Espanyol ..................... 6 punts
6. Handbol Claret................ 2 punts
Jornada 4
Descansa: Handbol Claret

El bàsquet dels Lluïsos 
i la gimnàstica de La 
Salle, destacats en la 
Nit de l’Esport 2018
Mario Mollà (CN Catalunya) i Lucía Gómez (La Salle 
Gràcia), premiats com a millors esportistes graciencs 

Albert Vilardaga

L a 21a edició de la Nit de l’Es-
port a Gràcia, celebrada a 
l’Espai Jove La Fontana va 
reconèixer la temporada 
realitzada per 8 esportis-

tes, equips i entitats de la Vila, en 
un acte presentat per la periodista 
Virtu Morón, presidit pel regidor 
del Districte, Eloi Badia, el presi-
dent del Consell Municipal, Gerard 
Ardanuy, acompanyats de repre-
sentants de tots els partits polítics.

Els dos equips triomfadors 
de la cerimònia van ser el sènior 
masculí de bàsquet dels Lluïsos 
de Gràcia, que va rebre el guar-
dó de millor equip en categoria 
masculina, per guanyar la catego-
ria de Primera Catalana i aconse-

guir l’ascens a Copa Catalunya; i 
l’equip de gimnàstica de La Salle 
Gràcia que va competir en catego-
ria Via Olímpica Nivell 6, que va 
aconseguir la medalla de plata al 
Campionat d’Espanya.

El premi de millor esportis-
ta masculí va ser pel nedador 
del CN Catalunya, Mario Mollà, 
que va aconseguir 19 medalles al 
Campionat de Catalunya, més 6 al 
Campionat d’Espanya, a més de 
batre els registres dels 50 metres 
papallona que portaven 15 anys 
vigents. En categoria femenina, la 
guardonada va ser Lucía Goméz, 
gimnasta de La Salle Gràcia, que va 
aconseguir pujar a l’esglaó més alt 
del podi en les diferents fases de 
Catalunya i es va proclamar cam-
piona d’Espanya Absoluta.

El premi a la millor activitat 

pedagògica vinculada a la pràcti-
ca esportiva va recaure a l’Olim-
poveda 2018, que celebra l’escola 
Pare Poveda durant tres dies, una 
vegada cada quatre anys, que re-
crea els Jocs Olímpics, amb torxa, 
medalles i diplomes inclosos, i que 
pretén fomentar els valors positius 
d’aquest esdeveniment. El guardó 
a la millor activitat inclusiva va ser 
per l’equip de l’ACIDH de l’Hand-
bol Claret, un reconeixement a la 
tasca que porten realitzant des de 
fa 10 anys.

El jurat va voler reconèixer la 
trajectòria de Luciano Fernández, 
peça clau en el Club Ciclista de 
Gràcia, i l’UBAE va rebre el guar-
dó com a millor trajectòria com a 
club esportiu o entitat, per la seva 
tasca transmetent valors esportius 
durant més de 20 anys.•

Millor equip masculí
• Bàsquet Lluïsos de Gràcia
Millor equip femení
• Equip VO6 La Salle Gràcia
Millor esportista masculí
• Mario Mollà (CN Catalunya)
Millor esportista femenina
• Lucía Gómez (La Salle Gràcia)
Millor activitat pedagògica
• Olimpoveda 2018
Millor activitat inclusiva
• Handbol Claret - ACIDH
Millor trajectòria individual
• Luciano Fernández (CC Gràcia)
Millor trajectòria d’entitat
• UBAE

Foto de grup de la 21a edició de Nit de l’Esport. Foto: Carmina Ruiz El millor equip femení. Foto: A.V.El millor equip masculí. Foto: A.V.
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El comerç ‘eco’ de proximitat, 

model de referència a la Vila

editorial

Més consum 
responsable

Més de 250 persones de 46 centres de la ciutat es van reunir 
al Saló de Cent el passat 11 d’octubre per celebrar l’acte de 
signatura d’Escoles + Sostenibles, en un acte en què l’apro-
pament a la natura ha estat el tema estrella. La 18a edició 
va aplegar els centres que s’incorporen a la xarxa enguany i 

aquells que inicien o renoven un projecte triennal. Janet Sanz, 
tinenta d’alcaldia d’Ecologia, urbanisme i mobilitat, va ressal-
tar que Escoles+Sostenibles és “una xarxa consolidada que 
aporta sostenibilitat a la ciutat amb projectes de biodiversitat, 
horts ecològics, transformació d’espais o qualitat de l’aire”.

 La botiga Natura Espai Ecològic celebra 45 anys a Torrent de l’Olla
Consum per moda o consum cons-
cient. Encara hi ha molt del primer i 
molta feina per ampliar la base del 
segon. El camí que molta gent ha re-
corregut per defensar un estil de vida 
sostenible i socialment just ve de lluny 
i de sectors diferents. Un d’ells és del 
comerç de proximitat. La botiga del 
barri amb gent inquieta i militant que 
van apostar per un determinat estil de 
vida que s’ha posat de moda a base 
de campanyes de màrqueting molt 
ben fetes, els benefi cis de les quals 
sempre van a parar a les mateixes 
mans. Aquesta gent, a vegades, troba 
la seva recompensa i segueix resistint 
malgrat tot els entrebancs, malgrat 
tenir molts fronts en contra. És el cas 
d’un dels protagonistes d’aquest nú-
mero: la botiga Natura Espai Ecològic, 
que enguany celebra 45 anys. I ho fa 
compartint amb els clients i amb el 
barri la seva alegria per seguir cada dia 
amb la persiana oberta, per difondre 
un concepte coherent amb la seva 
oferta de productes ecològics i per 
formar part d’una xarxa de comerços 
de proximitat compromesos que 
marquen la diferència i ens allunyen 
de l’homogeneïtat de la ciutat. Cal 
que posem l’educació nutricional i 
alimentària en el lloc que li pertoca 
per la seva repercussió i transcendèn-
cia a molts nivells. En aquest sentit, 
celebrem que el cicle Arrelarts, una 
proposta que pretén apropar diver-
ses problemàtiques socioambientals 
mitjançant llenguatges artístics i 
expressius, enguany ha escollit com 
a eix principal les temàtiques entorn 
el consum responsable d’aliments i 
l’agroecologia.

Escoles + Sostenibles

Escoles+Sostenibles, connectada amb la natura



[2] [el tema del mes]

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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Amb el suport de:

Escoles + Sostenible

Dos dels alumnes assistents a l’acte al Saló de Cent

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles

Tanaka Teatre, conductora de tot 
l’acte, va fer tancar els ulls a les 
persones assistents per poder 
sentir algunes de les olors de 
la natura i escoltar diferents 
sons que ens envolten: la terra, 

el bosc, el mar. Per la seva part, 
l’Eskamot Verd del Col·legi 
Sant Ramon Nonat va ser qui 
va omplir d’aromes el Saló de 
Cent mentre se sentien els di-
ferents sons. Posteriorment, els 

dels diferents obsequis, es va 
projectar un vídeo on apareixi-
en fotografi es exemplifi cadores 
dels projectes dels centres 
d’Escoles+Sostenibles que es 
desenvolupen en connexió amb 
la natura. “Tots i totes som na-
tura. Cada centre sou un arbre, 
un ecosistema sencer, connectat 
amb l’entorn a través de les 
branques i amb els altres centres 
a través de les arrels.”
Per concloure l’acte, la compa-
nyia “El Gecko con botas” va 
transformar el Saló de Cent en 
un indret màgic amb el seu es-
pectacle d’ombres xineses, que 
va comptar amb la col.laboració 
de l’Elsa i l’actuació, com a pro-
tagonistes principals, de la Maria 
i el Pau, dos alumnes de l’Escola 
Voramar.

Un total de 46 centres es reuneixen a 
la signatura d’Escoles + Sostenibles
Més de 250 persones 

de 46 centres de la ciu-

tat es van reunir al Saló 

de Cent el passat 11 

d’octubre per celebrar 

l’acte de signatura d’Es-

coles + Sostenibles, en 

un acte en què l’apro-

pament a la natura ha 

estat el tema estrella. 

La 18a edició va aple-

gar els centres que 

s’incorporen a la xarxa 

enguany i aquells que 

inicien o renoven un 

projecte triennal.

Janet Sanz, tinenta d’alcal-
dia d’Ecologia , urbanisme 
i mobilitat, va ressaltar que 
Escoles+Sostenibles és “una 
xarxa consolidada que aporta 
sostenibilitat a la ciutat amb 
projectes de biodiversitat, horts 
ecològics, transformació d’espais 
o qualitat de l’aire”. Sanz va fer 
especial èmfasi en la importància 
de la implicació dels centres amb 
la transformació cap a una ciutat 
més sostenible.
Aquesta vegada el Saló de cent 
es va omplir de verd amb espais 
de plantes mediterrànies que 
transportaven a les persones 
assistents a “connectar amb la 
natura”, el lema de l’acte. Des-
prés de la benvinguda, l’Elsa de 

Arrelarts, cicle que vol apro-
par diverses problemàtiques 
socioambientals mitjançant 
llenguatges artístics i ex-
pressius, enguany girarà en-
torn el consum responsable 
d’aliments i l’agroecologia. 
La primera proposta va tenir 
lloc el passat 18 d’octubre, 
amb l’obra de teatre infantil 
Bon profit! a càrrec de la 
companyia Tanaka Teatre. 
L’objectiu: que els més petits 
descobrissin la màgia de la 
cuina amb un espectacle 
divertit per aprendre tots els 
secrets de la verdura, i alhora 
refl exionar sobre el consum 
d’aliments de proximitat. 
La segona activitat es farà 
aquest divendres 26 d’octu-
bre i es projectarà Nugant 
cordes. Aquest documental, 
fi lmat a la comunitat valen-
ciana, mostra diferents ex-
periències agroecològiques: 
productors, associacions i 
horts compartits treballant 
per un canvi social de retorn 
al contacte amb la terra, el 
camp i l’horta, de forma sana 
i respectuosa amb el medi 
ambient. Després de la pro-
jecció hi ha previst un col.
loqui amb els mateixos cre-
adors del documental, per 
debatre temes com la pre-
ocupació per l’alimentació 
saludable i les noves formes 
de relacionar-se de forma 
compromesa amb l’entorn, 
el paisatge, els aliments i les 
persones. A l’Aula del Bosc 
Turull a les 19 h. Imprescin-
dible inscripció prèvia.

Arrelarts: 
consum 

responsable
Escoles + Sostenibles

Foto de família per cloure l’acte de signatura del projecte Escoles + Sostenibles, que enguany celebra 18a edició

centres educatius van prendre 
el protagonisme i l’alumnat de 
l’Escola Arc Iris, l’Institut Lluís 
Vives i l’Escola Sant Gregori van 
explicar els seus projectes de 
natura sobre la reproducció de 
la tortuga mediterrània, els jar-
dins dels patis de les escoles i el 
“Forest school”, respectivament.
Un cop acabada la presentació 
de projectes, va arribar l’esperat 
moment del reconeixement als 
centres. Primerament, els cen-
tres que renoven un projecte 
triennal van anar pujant per 
rebre el seu diploma. Tot seguit, 
els centres nous que enguany 
se sumen a formar part del 
programa van rebre una olivera 
per donar-los molta energia per 
iniciar aquest viatge. Un cop 
acabat el moment d’entrega 

El Saló de Cent es va 

omplir amb espais de 

plantes mediterrànies 

i olors de la natura
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“Cal una revisió del concepte ‘eco’ i més 
educació nutricional i consum conscient”

Explica els orígens de la botiga.
Era el que es coneixia com la botiga d’ul-
tramarinos on podies trobar de tot. Els 
meus pares, els fundadors, van introduir 
productes dietètics i també productes de 
l’hort de cultiu ecològic dels meus avis a 
Tortosa. Després l’herbolari -om del gre-
mi i tenim formació en herbodietètica- i 
el pas següent van ser la fi toteràpia.

Uns pioners, vaja. 
De fet, amb aquest tipus de producte 
només estàvem nosaltres i l’herbolari de 
Travessera de Gràcia. Ara obren franqu-
ícies com Veritas o Carrefour Bio però 
nosaltres hem estat els pioners. Fins i tot 
fèiem menjar vegetarià quan això encara 
era molt minoritari i no una moda.

Quins productes teniu ara? 
El 90% dels productes que tenim a la bo-
tiga són ecològics certifi cats. D’aliments 
tenim molta varietat, hi ha làctics, ous, oli, 
cereals, mel, llavors, espècies, galetes, fruits 

El proper 24 de novembre 

l’emblemàtica botiga del nú-

mero 92 de Torrent de l’Olla 

farà una festa de celebració 

dels seus 45 anys de trajec-

tòria. La van fundar els pares 

de la Laura Cartañà, que en 

va agafar el relleu, i s’ha con-

vertit en punt de referència 

i defensa del concepte ‘eco’ 

i ‘bio’, i també de salut, més 

enllà de les modes i les grans 

cadenes que proliferen al seu 

voltant. Proximitat, qualitat 

i una atenció única, els seus 

trets diferencials.

Laura Cartañà, responsable de Natura Espai Ecològic, botiga històrica de Torrent de l’Olla

Silvia Manzanera

Silvia Manzanera

secs, farines -gairebé tot això al gra-. Estan 
els superaliments, la cosmètica, l’herbolari 
i la part de fi toteràpia.

Quins criteris teniu en compte a 
l’hora de fer la selecció de pro-
ductes?
La meva mare posava molt l’èmfasi en el 
preu, perquè preferia tenir uns marges 
més petits però guanyar en clients. Així 
que hem seguit amb la idea de ser més 
accessibles i arribar a més gent. La quali-
tat també és essencial. No hem d’oblidar 
que un producte etiquetat com a eco 
o bio no signifi ca que estigui més bo o 
sigui més saludable. Encara hi ha molta 
confusió amb els conceptes. I després, la 

proximitat. Intentem que la major part 
dels nostres proveïdors i productes si-
guin locals, perquè quin sentit té tenir un 
aliment ecològic si ve de l’altra banda del 
món. És molt poc coherent. L’excepció, en 
tot cas, estaria en els superaliments, on la 
producció local és molt petita. 

Quanta part de moda i quanta de 
consum responsable i crític veus 
en l’increment d’aquest tipus de 
productes?
Encara hi veig molt moda. La gent com-
pra determinats productes perquè creu 
que és tendència però considero que els 
conceptes ‘eco’ o ‘bio’ van més enllà. Per 
a mi són una forma de vida i una manera 

d’entendre el món. És clar que jo ho vaig 
viure a casa i la meva educació nutricional 
ha estat molt conscient. De fet, veig molt 
gent gran que ve a la botiga i que tota la 
vida han fet servir herbes, es prenen in-
fusions regularment, tenen coneixements 
de les propietats de diferents productes i 
fan una compra més conscient i responsa-
ble que altres persones que creiem més 
“modernes”.

Alimentació i salut van estre-
tament lligades. Us fan moltes 
consultes en aquest sentit?
Està comprovat que molts problemes i 
malalties venen de la producció manipu-
lada i poc respectuosa amb el producte i 
també amb l’entorn. D’aquí les intoleràn-
cies. Moltes persones no troben solucions 
tradicionals i venen a demanar-nos ajuda 
i consells, sobretot amb la fi toteràpia. 
Tenint en compte que nosaltres no som 
metges i, evidentment, no interferim en el 
missatge, diagnòstic o recomanació que 
hagi fet un professional de la medicina, 
creiem que podem aportar una alimenta-
ció complementària que pot ajudar molt 
a la persona a millorar la seva salut. I és 
molt agraït quan la gent torna a donar-nos 
les gràcies perquè es troba millor.

Creus que això és un valor afe-
git que no es troba en les grans 
cadenes?
Sens dubte. Un dels principals trets dife-
rencials de les botigues com la nostra és 
el tracte, el temps i el coneixement que 
dediquem a les persones. Hi ha gent que 
entra agafa el que vol sense preguntar 
i ja està. Però en la majoria dels casos, 
fem aquest plus d’explicar, informar, 
aconsellar...

Què caldria perquè el consum 
responsable i conscient fos més 
que una moda?
Una revisió del concepte eco, que s’ha 
posat tant de moda que s’ha convertit 
en una multinacional. I sobretot cal més 
educació nutricional perquè tinguem una 
alimentació i un consum més responsable 
i conscient. Encara ens falta...



L’Independent de Gràcia
26 d’octubre de 2018

7Opinió

Editorial

Gentrifi cació residencial 
i comercial, ara i aquí 

El procés de revalorització que ha experimentat Gràcia en els últims 
anys i que, estadísticament comprovat està, ha provocat l’expulsió 
d’una part dels seus propietaris i llogaters té un nom que fi ns ara 

només circumscrivíem a metròpolis ultramodernes, des de Nova York a 
París però que ja s’ha estès fi ns a Berlín o Barcelona: la gentrifi cació. Des 
de mitjans dels anys noranta el districte, i sobretot el nucli històric, va 
començar a canviar de pell amb l’arribada de persones amb un poder ad-
quisitiu mes alt i aquella Gràcia de les Teresines es va anar difuminant en 
uns barris afortunadament multiculturals i poliglotes però malaurada-
ment cada cop més prohibitius per a les classes populars. 

Ara el Districte i alguns col·lectius sensibilitzats com Gràcia On Vas, 
la PAH, la cooperativa Voltes o 
l’Assemblea de Vallcarca han 
començat a treballar en la base 
d’un Pacte de Gràcia sobre la 
Gentrifi cació que es concre-
tarà en unes jornades i en un 
primer document marc que 
posi almenys xifres i possibles 
solucions a un problema que 
no sabem si estem a temps de 
resoldre.

Gentrifi cació encara sona a paraula estranya, i com diuen les parets 
de Vallcarca, no és nom de dona, sinó que és una eina poderosa i de 
poderosos per canviar, més que millorar, el nostre entorn a un preu 
massa alt. No és l’expulsió dels joves a l’atur o amb els habituals bai-
xos poders adquisitius sinó de tots els que no arribin a competir en 
butxaca amb qualsevol tauró que s’enamori de la ubicació del teu ha-
bitatge o de la teva botiga. I els límits ara no estan gens clars perquè 
ningú coneix la capacitat de càrregar-se teixit social d’aquests peixos 
grossos. I de moment les lleis els van a favor.

El cotxe de Google Maps va passar el mes de juny per Sant 
Lluís 11, seu de DBCoop, on es maqueta i tanca el diari, i la 
gent del nostre equip s’hi van posar bé per a la foto. Tan bé 
que el senyor Google ha decidit pixelar no només la cara d’al-

gun dels protagonistes sinó també la capçalera del setmanari d’aquella 
setmana. Vés a saber què titulàvem; potser era el número dels Papers de 
Panamà graciencs... El cas és que era un divendres, dia en què els lectors 
s’abraonen als dispensadors d’exemplars que hi ha tant a Sant Lluís 11 
com a la redacció de Perla 31 o als 948 punts de distribució restants, i el 
cotxe Google ja no ha tingut prou paciència per pixelar altres exemplars 
que van a les mans de gent que camina pel carrer.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

S ’ha aprovat a nivell europeu una 
directiva per deixar de retardar o 
avançar el rellotge cada hivern i cada 

estiu, que es posarà en marxa el 2019. 
Un 80% de la ciutadania europea va vo-
tar en una consulta i va ser favorable que 
s’eliminés aquesta pràctica que, a moltes 
persones ens afecta física i psicològica-
ment. Potser m’estic fent gran, però tam-
bé està comprovat que afecta la mainada. 
Els guanys a nivell de despesa d’energia 
no són gaires, com ja intuíem. Ara cada 

país podrà triar entre utilitzar l’hora-
ri d’hivern o el d’estiu. Tinc entès que 
la majoria vol mantenir l’horari d’estiu, 
però sembla que ja han sortit els anome-
nats “experts” que diuen que recomana-
ran el d’hivern. Deuen ser tots homes, 
suposo. És el moment del lleure perso-
nal i de la vida familiar. Matinar no agra-
da a tothom, a mi no m’ha agradat mai, 
però si t’has de llevar igual a contracor ja 
t’és igual que encara sigui fosc. Ara bé, a 
la tarda quan has de sortir a fer qualse-
vol cosa, ja sia fer un taller o assistir a un 
acte, ja no diguem si has de recollir mai-
nada, ja sia com mare/pare o àvia/avi, 
hi ha una gran diferència en el fet que a 
partir de les cinc ja comenci a fer-se fosc i 
una hora després sigui fosca nit! A banda 
els inconvenients, crec que a molta gent, 
com a mi, ens deprimeix.•

Canvi d’horari 

Amb la nova directiva 
cada país podrà triar 
entre utilitzar l’horari 
d’hivern o el d’estiu

Gentrifi cació és una eina 
poderosa i de poderosos 
per canviar entorns 
a un preu massa alt 

Cartes al director

El no del PDeCAT 
a una escola de 
música municipal
En el plenari del passat dimecres 10 d’oc-
tubre de 2018 es va plantejar el nou pla 
d’equipaments del Districte de Gràcia pel 
futur. Un pla on, curiosament, del que 
més es va parlar va ser de la necessitat, o 
no, d’incloure pel Districte una Escola de 
Música Municipal, com tenen ja alguns 
districtes de la ciutat de Barcelona.

Un dels vots en contra va ser el de CDC/
PDeCAT, excusant-se en que a Gràcia ja hi 
ha una entitat centenària que ja té una 
escola de música. Ignorant en la seva ex-
posició, sigui dit de passada, les altres 
escoles de música igualment privades i 
homologades. Si aquesta lògica hi afe-
gim que es tracte d’una Fundació Privada, 
que rep subvencions públiques de ma-
nera continuada, que se salta la llei de la 
transparència de la qual està sotmesa al 
ser una entitat, i fundació, privada pre-
ceptora de diners públics, i que a més el 
seu president s’acaba de carregar 75 anys 
de la seva història amb la desaparició de 
l’esbart dansaire, només es pot enten-
dre el no de CDC/PDeCAT a altres interes-
sos. Interessos que es poden adscriure des 
d’una manca d’interès cap a l’ensenya-
ment públic de la música, a un retorn al 
seu vell passat més obscur, de quan es fe-
ien dir CDC-CiU, i feien de la política de fa-
vors tota una manera de governar. És clar 
que també potser que ignorin la història 
d’aquesta entitat centenària i el perquè, 
des dels seus inicis, el 1904, es va decidir 
que hi hagués una escola de música. Una 
escola de música que a més, actualment, 
res té a veure amb la idea d’un ensenya-
ment públic, com sembla que des de la ve-
lla Convergència se’ns vol fer creure.
Jordi Margarit, veí de Gràcia 
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L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidada
el 

bloc

Vallcarca, independent 
abans que Gràcia

Albert Balanzà

L ’octubre de 1999, l’any que ve farà 20 
anys, va tancar-se el congrés Gràcia 
cap al 2000 amb una catarsi de par-

ticipació inusual per part de les entitats 
i forces vives de Gràcia -algunes no em-
marcades en el pinyol gracienc. Encara 
no existia L’Independent (però sí el 
seu precedent directe: VilaWeb Vila de 
Gràcia) i el document de conclusions va 
revertir en un pla estratègic elaborat du-
rant la resta del mandat de l’aleshores re-
gidor Ferran Mascarell. Han passat molts 
anys d’allò i molts regidors, i Gràcia ha 
guanyat en pluralitat de visions políti-
ques per la quantitat de cares i colors que 

han passat pel Districte però ha perdut 
en perspectiva de territori i s’ha limitat 
a la gestió de les engrunes que li permet 
l’Ajuntament de Barcelona. Gràcia s’ha 
anat engreixant en el seu cofoisme de tu-
pida xarxa associativa i benestar social de 
classe mitjana hípster, i ningú sap on ha 
quedat aquell esperit reivindicatiu, propi 
d’aquella vila annexionada a la força.

Aquesta setmana els portaveus d’al-
menys tres grups municipals han assistit 
a les jornades sobre política de proximi-
tat que s’han celebrat a l’Institut d’Estu-
dis Regionals de Barcelona i ha tornat a 
sortir el manit tema de l’elecció direc-
ta de regidors de districte, en base a una 
proposta de 2006 del professor Agustí 
Bosch. Preguntant per aquest interès 
polític, la resposta ha estat decebedora. 
Es mou alguna cosa? “El més calent és a 
l’aigüera”. Tampoc hi ha pressa. A Gràcia 
fa 20 anys que ningú no demana res, i 
a l’altra banda de Lesseps, per contra, 
Vallcarca no para. Abans seran indepen-
dents els del nord que els del sud.•

Opinió convidada

Vint anys després 
d’aquell congrés Gràcia 
cap al 2000, la Vila ha 
perdut pols reivindicatiu

Alberto Lacasta, portaveu del grup municipal del PSC-Gràcia

Es busquen 3.600 m2 
d’espai públic

Dimarts de la setmana passada rebo una trucada de 
govern de districte: la reforma del Mercat de l’Aba-
ceria Central patia una modifi cació i no es cons-
truirà la tercera planta subterrània. El motiu do-
nat és que el Centre de Distribució Urbana (CDU) 

planifi cat inicialment ara es vol traslladar i la junta de pa-
radistes havia validat la proposta del govern de la ciutat. 

Us haig de confessar que esperava aquesta trucada. La 
història de la reforma del Mercat de l’Abaceria Central, tant 
amb govern convergent com dels comuns, és una història 
de modifi cacions, repensaments del projecte i endarreri-
ments a unes obres necessàries.

El debat de la ubicació de la CDU és pertinent i el seu 
trasllat a un extrem i no al bell mig de la Vila de Gràcia po-
dria haver rebut un recolzament ampli. Sorprèn que aques-
ta modifi cació del projecte s’hagi fet d’esquena al barri, 
sense obrir el debat a entitats, organitzacions i partits po-
lítics i que la solució sigui tan dràstica com suprimir una 
planta de 3.600m2.

Renunciar a aquests 3.600m2 d’espai públic de nova cre-
ació al centre de la Vila denota una clara manca de visió i 
no entendre que el Mercat de l’Abaceria Central ha d’es-
devenir molt més que un mercat. L’alta demanda per part 
d’entitats socials, comercials, solidàries, veïnals, esportives 
i culturals d’espais i l’històric dèfi cit d’instal·lacions al barri 
han estat obviats pel regidor i el seu equip.

Aconseguir un espai equivalent al barri avui en dia és 
gairebé impossible (recordem els problemes que està te-
nint districte per aconseguir un emplaçament defi nitiu per 
l’escola Teixidores de Gràcia) i el seu cost podria elevar-se 
al total del valor de la reforma del Mercat (25 milions d’€).

Per què ens ho donen tot fet? Per què no ens deixen in-
tentar interferir-hi? Tenen por a que els acabem conven-
cent que un centre logístic per a les entitats de Gràcia és 
més que necessari? Sens dubte, la Vila està més que neces-
sitada d’espai com per poder permetre’ns el luxe de renun-
ciar a 3.600 m2.

No trobo altra explicació que la tossuderia del regidor 
Eloi Badia d’acontentar a alguns moviments socials poc re-
presentatius, prioritzant-ho a millorar la capacitat de res-
posta a la manca d’espais de la Vila de Gràcia, i, no ho obli-
dem, escurçar terminis de l’obra després dels retards que 
han provocat 

Aquest govern ensenya, un cop més, la seva cara més 
lletja, la que no és capaç d’admetre el debat, la de la imposi-
ció i la de donar-ho tot fet, per intentar que la ciutadania no 
posi en qüestió les seves decisions. 

Després de parlar amb entitats, associacions de comerci-
ants i de veïns i veïnes, no ens resignem i demanem al con-
sell rector de l’Institut de Mercats que repensi la decisió i 
no encarregui un projecte que deixa a la Vila de Gràcia amb 
una de les poques oportunitats de guanyar espai públic i se-
guidament obrir un diàleg amb les entitats i el veïnatge per 
trobar nous usos per als 3.600 m2 retallats.

Gràcia s’ha guanyat aquest espai, i no hi renunciarem 
tant fàcilment. •

Parada a la carpa de l’Abaceria al passeig de Sant Joan. Foto: M.V.

Aquest govern ensenya, un cop 
més, la seva cara més lletja, la que 
no és capaç d’admetre el debat 
per intentar que la ciutadania no 
qüestioni les seves decisions
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Exposicions
Fins al 26 d’octubre 
Exposició Còmics & Muntanya, on es po-
dran veure els treballs de Xavi Mountain, 
Edu Català, Sergi Díez i Xavi Socías, uns 
escaladors que dibuixen amb bon humor 
i estils ben diferents situacions surrealis-
tes o imatges entranyables des d’un gran 
coneixement dels esports de muntanya, 
l’escalada i l’alpinisme.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició: Mirades de joves refugiades. 
From inside: through the refugees eyes 
és la primera exposició que ha creat el 
projecte From Inside. Es tracta d’un re-
cull de fotografi es fetes per joves i adoles-
cents refugiades que viuen a Polykastro, 
Axyopolys i al camp de Nea Kavala, al 
nord de Grècia que van decidir explicar 
així el seu dia a dia. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Del 28 d’octubre al 17 de novembre 
Pezhibition i trobada de col·leccionistes 
PEZ Barcelona. Exposició col·lectiva amb 
motiu de la trobada de col·leccionistes del 
popular dispensador de caramels PEZ. La 
mostra reuneix les obres de diferents ar-
tistes i la seva personal visió sobre aquest 
utensili. Entre els artistes que exposa-
ran hi ha Vall Karsunke, Fran Gimenez 
‘Puke’, Cisco, Adolfo Usero o Cris Borobia. 
La trobada pretén atraure els seguidors 
d’aquesta icona pop i oferir l’oportunitat 
de descobrir-los de nou o per primera ve-
gada, amb diferents activitats, com pro-
jeccions o zona infantil. L’horari de la jor-
nada és d’11 a 17 h.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 14 de novembre 
Exposició de dibuixos i pintures dels par-
ticipants al taller creatiu organitzat per 
la Fundació Joia. L’exposició té l’objectiu 
de refl exionar sobre la creativitat partint 
d’una mateixa proposta, la qual sempre 
és una imatge. Cada persona experimen-
ta i crea a partir d’allò que li suggereix 
la imatge proposada, en aquest cas, una 
bombeta de llum. Al fi nalitzar el taller, els 
participants se n’adonen que el món in-
tern de cadascú és ben divers i que la cre-
ació no té límits.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 31 d’octubre 
Exposició Vous les femmes, de Javier 
Celemin, que proposa una llumino-
sa immersió, on les dones que descriu 
Mario Vargas Llosa omplen els carrers de 
Barcelona, un plató fotogràfi c diàfan. El 
fotògraf mostra el que la càmera registra, 
els seus protagonistes accepten el pacte, 
una relació de tan sols uns intants, on el 
moment és íntim i de proximitat. 
Galeria H2O (Verdi, 152)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. La segona 
planta acull l´exposició permanent, on el 
visitant pot conèixer la història de més 
de 130 anys de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic, així com 
el manifest imprescindible de l´obra del 
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Divendres 26 d’octubre
Boscos plens de sorpreses! El so i el do-
blatge. Amb El Bosc de Haquivaqui 
(Rasmus A Sivertsen, Noruega, 2016), i el 
curt One, two, tree (Yulia Aronov, França, 
2014). Activitat a càrrec de Drac Màgic.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30 h.

Espectacle: Ricky, el profesor de tenis. A 
càrrec de la companyia La Mano Jueves. 
Cc La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Dissabte 27 d’octubre
Gràcia Riu: No llegiré aquest llibre, de 
Jaume Copons. Sessió oberta del Cloub 
de lectura infantil Atrapallibres, a càrrec 
d’Ivan Navarro. Edat: +9 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 11 h

Vine a jugar: taller de maquillatge i dis-
fresses + jocs de taula gegant. Per im-
pulsar el comerç a l’entorn del mercat de 
l’Abaceria.
Mercat de l’Abaceria, a Torrijos, Trav. de 
Gràcia i Puigmartí, d’11 a 14 h.

Homenatge de Surco a Michael Jackson 
amb Za! i Mishima.
Surco (Travessera de Gràcia, 144), a les 
12.30 h 

XV cicle d’aperitius musicals matinals: 
Marta & Johnny.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Teatre familiar: Ningú és un zombi.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Espectacle: Hey! Han-A Show 
(Halloween).
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h

Teatre: Bonsais, escrita i dirigida per 
Eulàlia Garcés. Cia Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Cafè Teatre: Una nit improvisada. 
Espectacle dels alumnes de l’ITC (Impro 
Training Center Barcelona). Dins del 
Gràcia Riu!
La Violeta (Maspons, 6), a les 21 h

LEM 2018: Severine Beata feat. Javi 
Álvarez presenten el disc El ojo brillante 
+ Mar Pareja presenta Disonancia.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h i a 
les 22 h

Diumenge 28 d’octubre
Teatre familiar: Ningú és un zombi.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h 

Espectacle: L’illa del tresor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 18 h 

Teatre: Bonsais, escrita i dirigida per 
Eulàlia Garcés. Cia Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Teatre: París.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 18 h

Festival CLING! de Microteatre d’Humor 
de Gràcia: Marxes o voles? Cia Prígol + 
Rapunzel (de La Marató dels germans 

Grimm) cia Joves d’abraxas del Foment 
Martinenc. Amb l’animació de la Cia 
Nòmades Teatre Crític de Gràcia. Entrada 
lliure. No cal inscripció prèvia.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 19 h 

Dilluns 20 d’octubre
Presentació del llibre Fins aquí hem ar-
ribat. Què fem i com celebren el dar-
rer adéu. Amb la presència dels autors 
Amadeu Carbó i Jordi Cubillos, experts de 
la cultura d’arrel tradicional.
La Violeta (Maspons, 6), a les 198.30 h.

Dimarts 30 d’octubre
Portes obertes al nou CUAP de Gràcia.
CUAP de Gràcia (Larrard, 1), de 15 a 18 h

Festival In-Edit: El passat és un error. 
Projecció del documental amb la presèn-

cia del director Vicenç Ferreres.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

L’aventura de conèixer - t’interessa: 
Xerrada Apropa’t al canvi, a càrrec de 
Carlos Alberto Fernández García.
Biblioteca M.Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Dimecres 31 d’octubre
Castanyada al Mercat de l’Estrella. 
Castanyes amb el ticket de compra.
Mercat de l’Estrella (Pi i Margall, 73), de 
10 a 13 h

Festa de Castaween, organitzada per The 
New Zombis. Amb la cia Cor Iolis i Giants 
Cor Jove. Amb actuacions musicals, deco-
racions i personatges inquietants.
Espai Jove la Fontana, a les 19 h

Agenda

Entitats

Amb el suport de

Connexions al CAT: Feliu Ventura & 
Xerramequ & els Aborígens
El concert del cantautor valencià s’emmarca, a més del Festival Connexions, en el 
cicle d’humor Gràcia Riu. L’aventura amb Xerramequ i els Aborígens primer va do-
nar com resultat l’espectacle Faré Vacances: una visita a Ovidi Montllor, i més tard 
un disc complet, Sessions ferotges, que presenten aquest divendres a l’Artesà. El tre-
ball inclou una quinzena de temes entre adaptacions per jamaicanes de clàssics de 
l’Ovidi i el propi Ventura, a més de cançons creades per a l’ocasió com l’homenatge a 
Guillem Agulló, El darrer somriure. 

Divendres 26 d’octubre al CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30 h

Dissabte 27 d’octubre
Armari Solidari. A benefi ci de l’Associa-
ció de Famílies de Nens i Nenes d’Etiò-
pia.
Plaça del Nord, de les 9 a les 17 h

Jornada Antirracista amb Tancada-s 
Migrant i l’Ateneu Llibertari. Xerrades i 
col·loquis, dinar solidari i a la tarda mú-
sica en directe amb Tamy, Llly, DJ Frau i 
Los Manoplas. 
Plaça del Nord, de 12 a 19 h

Primera Marató de Terror.
Ateneu La Torna (Sant Pere Màrtir, ) a 
les 20.30 h

Dimarts 30 d’octubre
‘Paco Martínez Soria, un gracienc des-
conegut’. Tertúlia sobre la fi gura de l’ac-
tor gracienc a través del documental de 
Gabriel Lechón i Pablo Ureña. A càr-
rec de Josep Maria Contel, membre del 

Taller d’Història de Gràcia. 
Fundació Festa Major (Alzina, 9), a les 
19.30 h

Dimecres 31 d’octubre
Castanyada i 6è aniversari de La Violeta. 
Tallers infantils i taller de panellets obert 
a tothom. La cia Titelles Vergés repre-
sentarà la funció La castanyera al carrer 
Maspons. I a partir de les 19.30 hore, cas-
tanyes i moscatell per a tothom.
La Violeta (Maspons, 6), a partir de les 
17 h

Nit d’Ànimes: Nit i Aigua, a càrrec d’As-
censa Furore.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), 17 h

Recomanem

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Foto: Juan Miguel Morales
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La història de la 
banda Pentina’t 
Lula, a l’In-Edit 
Km0 a la Sedeta

Cultura

Silvia Manzanera

E l Photogenic Festival, nas-
cut a Gràcia el 2015, manté 
enguany la línia de contin-
guts i objectius però can-
viarà el format. Les col-

laboracions amb noms destacats 
del món de la fotografi a, les activi-
tats pensades per diferent públic 
o les rutes d’exposicions per co-
merços “singulars” a Gràcia -amb 
quaranta punts- i Ciutat Vella -amb 
quinze- tindran lloc en aquesta 
quarta edició. La novetat: el fes-
tival unifi carà totes les activitats 
paral·leles, fi ns ara repartides du-
rant tota la duració del festival, en 
un mateix espai dia. 

Així doncs, la cita proposa en-
guany l’anomenat “All Day Pho-
togenic”: una jornada de 10 hores 
non-stop que es celebrarà el dis-
sabte 17 de novembre, on es con-
centraran conferències, tallers, 
masterclass, demos, debats, food-
trucks i altres activitats a l’Antiga 
Fàbrica Damm. Fins ara, el festival 
havia comptat amb altres espais 
per acollir conferències o tallers, 
com el cas dels Lluïsos l’any passat. 

 Sota la imatge de cartell del 
guardonat fotògraf Manel Esclusa, 
el festival sí mantindrà l’exposició 

Una de les fotografi es, feta per Luis E. Marin, que es veuran al festival Foto: cedida

El Photogenic Festival 
manté les exposicions 
a Gràcia però centra les 
activitats en un sol dia
El canvi de format de la proposta, del 5 al 18 de novembre, 
no altera la ruta expositiva del districte, amb 40 punts

col·lectiva d’escoles de fotografi a, 
amb les que el festival col·labora i 
que es podrà visitar del 5 al 18 de 
novembre a l’Espai Arenes.

Alguns dels noms que debuten 
en l’edició 2018 són Bleda y Rosa, 
premi nacional de fotografi a 2008, 
la fotoperiodista Sandra Balsells, o 
els ambaixadors de la marca Sigma. 
També es duran a terme tallers de 
fotografi a gastronòmica, de la mà 
de Seeway, fotografi a d’arquitectu-
ra realitzada per professionals de 
l’escola de fotografi a IEFC, o un ta-
ller de retrat a càrrec de GRISART. 
Totes aquestes activitats són com-
plementades amb presentacions 
de productes, debats participatius 
amb els conferenciants o presenta-
ció de revistes especialitzades del 
sector. Tota la programació del fes-
tival ja es pot consultar a la pàgina 
web, on apareix el plànol de Gràcia 
amb la ruta expositiva.•

El documental de 
‘Paco Martínez 
Soria’, a la 
tertúlia del Taller

El festival de documental mu-
sical In-Edit presentarà el pro-
per dimarts 30 d’octubre a la 
Sedeta una sessió de la secció 
Km0, que inclou fi lms locals 
amb la presència del director. 
Serà El passat és un error, de 
Vicenç Ferreres, que recull la 
trajectòria de la banda Pentina’t 
Lula, impulsada per les germa-
nes Anna i Lia Patinat i Lula 
Thomas amb la intenció de 
construir una escena new wave 
catalana i “poder riure de tot”. 
El cartell del festival a l’equipa-
ment gracienc també inclou la 
projecció de L’home Orquestra, 
l’aventura dels músics catalans 
a Amèrica sobre la història de 
Jesús Peyrón (dimarts 13 de 
novembre a les 20.30 h) i Tokyo 
Idols (dimarts 11 de desembre a 
les 20.30 h).

La propera tertúlia del Taller 
d’Història (dimarts 30 a les 
19.30 a la Fundació Festa Major) 
estarà dedicada a la fi gura de 
l’actor Paco Martínez Soria, a 
través del documental realit-
zat per Gabriel Lechón i Pablo 
Ureña. El fi lm es va presentar a 
la darrera edició del festival de 
cine de Tarazona y El Moncayo.

Breus

S.M.

Bleda i Rosa, 
Sandra Balsells 
o Sigma, alguns 
noms propis que 
debuten enguany

Docfi eld i Maria Espeus.El 
Photogenic uneix forces amb el 
Docfi eld per presentar l’exposició
‘De l’ombra a la llum’, una mostra 
de retrats realitzats per Maria 
Espeus, a dones que han patit 
violència masclista. I el Docfi eld 
participarà a ‘All Day Photogenic’ 
realitzant una conferència 
sobre fotografi a documental. 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La sociedad literaria y el pastel 

de piel de patata. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 16.05, 19.05, 22.05.

• La noche de Halloween. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 15.50, 18, 20.15, 
22.30.

• Venom. Dv, ds, dg, dl, dm, 15.50, 
20, 22.25.

• Ha nacido una estrella. Dv, ds, 
dg, dl, dm, 16, 19, 22.

• Slender Man. Dv, ds, dg, dl, dm, 
22.20.

• Escuela para fracasados. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 22,05.

• First Man - El primer hombre. 
Dv, ds, dg, dl, dm, 16, 19, 22.

• Pesadillas 2: Noche de 
Halloween. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.05, 18.05, 20.10, 22.15.

• La buena esposa. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 15,55, 18.05, 20.15, 22.25.

• Cold War. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.05, 20.10.

• Smallfoot. Dv, ds, dg, dl, dm, 18.
• El Reino. Dv, ds, dg, dl, dm, 

16.05, 19.05.
• Johnny English: De nuevo en 

acción. Dv, ds, dg, dl, dm, 18.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Tipitips. Dg, 16.30.
• El fotógrafo de Mathausen. Dv, 

17, 20, 22.15. Ds, dl, dj, 16, 18, 20. 
Dg, 16, 20. Dm, dc, 18.

• Testigo de otro mundo. Dj, 22.
• ¡A ganar!. Ds, 20.30.
• Pájaros de verano. Dv, 19.
• La pequeña bruja. Ds, dg, 16.
• La revolució líquida. Dm, 20. 
• La llegenda de redquad. Dv, dl, 

dm, dc, 16. 
• Viaje al cuarto de una madre. 

Dj, 20.
• Egon Schiele. Dv, dc, dj, 16, 18, 

22. Ds, 18, 22. Dg, 18. Dl, 16, 18. 
Dm, 17.

• El Regne dels Elfs. Ds, 16.
• Un día más con vida. Dv, ds, dg, 

dl, dm, 18, 20. Dc, 18. Dj, 20.
• Black is beltza. Dv, ds, dc, dj, 22.
• Aida. Dm, 19.30. 
• Mudar la piel. Dc, 20. 
• Sotabosc. Dc, 20.
• Penélope. Dl, 20.
• La Valquiria. Ds, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La llibreria. 18, 20.15. 

Casi 40. 16, 22.25. 
• Sala 2: The party. 16, 18 i 20. A 

la platja de chesil. 22. Monky. 
Dg, 12.

• Sala 3: Lucky. 16, 22.15. Ds, dg, 
22.15. Mary Shelley. 18, 20.10. 
Cavernívola. Ds, 16. Dg, 12, 16. 

• Sala 4: Una raó brillant. 16, 22. 
Miss Dalí. 18. Your name. Dg, 
12.

Verdi. Verdi, 32. 
• La buena esposa. Dv, ds, dg, dl, 

dm, 11.30, 15.50, 18.20, 20.25, 
22.30.

• La sociedad literaria y el pastel 
de piel de patata. Dv, ds dg, dl, 
18, 20.20. Dm, 20.20. Dv, ds, dg, 
dl, dm, 11.30, 15.50, 22.30.

• La sombra de la ley. Ds, dg, 
15.50, Dv, dl, dm, 17.40.

• El reino. Ds, dg, 20, 22.30. Dv, dl, 
dm, 15.50, 20, 22.30.

• Ha nacido una estrella. Ds, dg, 
15.50, 18.20, 20.05, 22.30. Dv, dl, 
11.30, 15.50, 18.20, 20.05, 22.30. 

• Gauguin. Dv, ds, dg, dl, dm, 
18.05.

• Un día más con vida. Dv, ds, dg, 
dl, dm, 16, 20.50.

• Petra. Ds, dg, 17.55.
• Climax. Dv, ds, dg, dl, dm, 22.30. 
• La noche de Halloween. Dv, ds, 

dg, dl, 11.30.
• Egon Schiele. Dv, dl, dm, 11.30. 
• Los impresionistas y el hom-

bre. Dm, 11.30, 18.15. 
• Smallfoot. Ds, dg, 11.30. 

• La casa del reloj en la pared. 
Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Les distàncies. Dv, ds, dg, dl, 

dm, 20.30.
• La noche de Halloween. Dv, ds, 

dg, dl, dm, 16, 18, 20.35, 22.20.
• Petra. Ds, dg, 16, 20.10. Dv, dl, 

dm, 16, 18.25, 20.10.
• Todos lo saben. Ds, dg, 20, 

22.25. Dv, dl, 16, 20, 22.25. Dm, 
22.25. 

• First man - El primer hombre. 
Dv, ds, dg, dl, dm, 18, 22.15.

• Egon Schiele. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16, 18.05, 22.30.

• Una receta familiar. Dm, 20.15.
• Smallfoot. Ds, dg, 16, 18. 
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E l 23è Encontre Internacional de Músiques Ex pe ri-
men tals de Gràcia-Barcelona arriba la quarta i últi-
ma setmana amb la visita dels artistes sards Daniele 

Ledda i Emanuele Bardi, fruit de l’acord entre Gràcia 
Territori Sonor -organitzadors del LEM- i Ticon Zero 
-associació responsable del Signal Festival, a Cagliari-. 
L’acord es basa en un intercanvi de programacions entre 
tots dos certàmens. Carlos Falanga va ser l’artista esco-
llit pel LEM per actuar, el passat 12 d’octubre, a Cagliari. 

A banda d’aquesta visita, a la darrera setmana del 
LEM 2018 destaca l’actuació del guitarrista del grup 
Lagartija Nick Mar Pareja, presentant la seva propos-
ta en solitari. Serà en el marc d’una nit de cloenda que 
obrirà la també andalusa Severine Beata dissabte 27 
d’octubre a partir de les 21.30 h a l’Almo2Bar. El passat 
mes de juny, Repetidor Disc va publicar el darrer treball 
de l’artista, El ojo brillante, que presentarà en aquest 
concert. El disc, produït per Javi Àlvarez (Fluzo, Dúo 
Cobra, Néboa), és un al·legat a favor dels sintetitzadors 
analògics i en contra de la programació digital. 

A la segona part de la nit, Mar Pareja presentarà Diso-
nancia. Reconegut per les guitarres distorsionades del 
disc Omega, un dels millors discs de la història de la 
música popular i que va marcar la carrera d’Enrique 
Morente, el fundador i compositor de Lagaritja Nick 
mostrarà el seu primer disc en solitari, “una mostra de 
rock electrònic ple d’urgència rítmica i rigorosa auste-
ritat de recursos”, com expliquen des del LEM.•

El guitarrista de 
Lagartija Nick, a la 
cloenda del LEM
Severine Beata i Javi Álvarez, 
aquest dissabte a l’Almo2Bar

el repor

‘Fins aquí hem arribat’: com 
celebrem l’últim adéu

Amadeu Carbó i Jordi Cubillos fan un recorregut 
per la cultura de la mort en el seu darrer treball 

Silvia Manzanera

Ja no se’n parla de la mort. Tot 
i que és l’única certesa que 
tenim quan venim a parar a 

aquest món i, a més, existeix una 
àmplia i interessant cultura fune-
rària que va atrapar, ja fa temps, 
dos malalts de la cultura popular: 
Amadeu Carbó i Jordi Cubillos. 
Dilluns presenten a la Violeta, 
aprofi tant la diada de Tots Sants, 
Fins aquí hem arribat –sisè títol de 
la Col·lecció l’Ermità–, un treball 
sobre “què fem i com celebrem el 
darrer adéu” ple de curiositats i 
històries singulars, divulgatiu i fet 
amb rigor que “no pretén ser un 
llibre d’autoajuda”.

“Neixem entre parets blanques 
d’hospital i morim entre parets 
blanques d’un altre edifi ci”, asse-
gura Amadeu Carbó. L’escriptor 
gracienc explica que les societats 
riques han deixat de parlar de la 
mort per la seva concepció hedo-
nista de la societat, que “aparta tot 
el que no li agrada”. I per demos-

trar quant ric i complex és tot allò 
que envolta la mort, els dos autors 
han construït un treball conden-
sat i alhora amè i curiós, que pre-
tén fer veure al lector la fonda em-
premta que la mort ha deixat en 
la societat a tots nivells: costums, 
expressions populars, patrimoni 
artístic i cultural. També expli-
quen els canvis provocats per la 
globalització i laïcització de la so-
cietat actual, que han fet aparèi-
xer noves pràctiques com el ne-

croturisme o que s’implanti amb 
força la celebració de Halloween. 
Amb un peculiar pròleg del cone-
gut senyor Marcel·lí Virgili, el lli-
bre parla de rituals i celebracions, 
de dites i acudits, de danses i re-
presentacions i no s’oblida, és clar, 
de cementiris, funerals, esqueles i 
epitafi s. Per cert, recomanació fi -
nal de Carbó: “Si algú vol un epita-
fi , millor escriure’l en vida. Hi ha 
molta mala baba”. Els exemples, 
al llibre.•

Cubillos (esquerra) i Carbó amb el llibre que signen plegats. Foto: Cedida
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La torratxa

Creixent entre 
notícies 
Ernest Cauhé

Un grup de criatures, de forma es-
pontània, es posen a cridar en un 
impàs entre activitats. Són a l’es-

cola, un centre públic, tenen 5 anys 
i, enjogassats, segueixen la cantare-
lla d’un d’ells. In-inde-independència! 
Immediatament, un altre grup autoor-
ganitzat respon elevant la cridòria: “Yo 
sooy espaañool, espaañol, español!”. La 
mestra no se’n sap avenir de tanta pro-
clama política sobrevinguda i decideix 
apaivagar els ànims amb una riallada i 
un canvi de joc que hauria signat el de-
fensa amb més visió tàctica del món. 
L’exaltació patriòtica dels concentrats 

en aquesta classe de P5 es dilueix com 
si res. I la bandera de la divisió torna a 
fracassar un dia qualsevol en un indret 
qualsevol del barri, de la ciutat, i del país.

A casa, els petits ni ho expliquen. Les 
proclames i els crits de suport a cada 
causa són el seu pa de cada dia a la tele, 
i al carrer. Alguns fi ns i tot, en exercici 
dels seus drets de petits ciutadans, han 
anat a manifestacions, d’oposat signe 
polític. Tot just al matí una de les alum-
nes rebels ha après per a què servei-
xen les manifestacions. “Per canviar les 
coses”, li han explicat de forma potser 
massa simplista. N’ha vist una a tocar de 
casa després del desallotjament d’una 
casa okupa. Plena d’innocència ha de-
manat si la policia que tancava el carrer 
era la que posa a la presó altres perso-
nes. I el per què d’aquella acció policial 
en una casa del barri. No gaire conven-
çuda amb la resposta, aquesta nena que 
creix entre notícies, s’ha promès repetir 
la pregunta més endavant i continuar el 
camí cap a l’escola.•

Les proclames i els crits 
de suport a cada causa 
són el seu pa de cada 
dia a la tele, i al carrer

E l encuentro de fútbol femenino Barcelona-Centelles 
tuvo una gran acogida en los graderíos. Se explica, 
porque los señoritas eran muy «monas». Pero de fút-
bol, poco, esa es la verdad.” Amb aquesta sinceritat 
masclista el Mundo Deportivo va resumir el partit 

que va donar l’impuls defi nitiu al futbol femení a Catalunya 
a les acaballes del 1970.

La Carme Nieto va ser una d’aquelles jugadores pioneres 
que van posar-hi pebrots i van aconseguir trencar la mar-
ginació de la dona en l’esport rei. Des de ben petita va viure 
el futbol a casa perquè son germà gran apuntava maneres 
(havia arribat a fer proves per a entrar a l’Espanyol). Molt 
abans, el seu pare havia jugat amb l’Europa. Aquest gens 
expliquen que la Carme decidís respondre a la crida que la 
Immaculada Cabecerán, una altra de les pioneres, va fer a 
través d’un anunci al diari Tele / Express per a trobar noies 
que volguessin formar un equip. “La Cabecerán tenia amis-
tat amb la vídua Piera (exjugador del FCB) i va proposar la 
idea de fer el partit al president Montal, que li va donar su-
port”, recorda Nieto.

Per poder jugar, però, necessitaven entrenar-se una 
mica i el Barça els va assignar dos entrenadors de primer 
nivell: els llegendaris César i Ramallets. El primer, però, 
va abandonar el vaixell de seguida. L’Antonio Ramallets, 
en canvi, les va entrenar amb molta paciència i dedica-
ció. En paral·lel, el pare de la Carme li deia: “Nena, tu has 
de destacar en alguna cosa”. I se l’enduia a les Planes a 
aprendre a rematar de cap.

En un dels entrenaments a can Barça, en Ramallets va 
cridar des de lluny dirigint-se a un senyor: “Nieto, què hi 
fots aquí?” Hi tinc la fi lla, li va respondre. Es van retro-
bar dos vells amics. En Ramallets i en José Nieto Moratón 
van jugar plegats a l’Europa la temporada 1942-43, en 
la qual els escapulats van proclamar-se campions de la 
Primera Categoria B i van assolir la màxima divisió regi-
onal. Aquell va ser el darrer any en què Nieto va jugar al 
futbol per culpa d’una greu lesió al genoll 
(el seu joc es basava en la força, recorda 
la seva fi lla).

En Nieto va incorporar-se al club gra-
cienc l’estiu del 36. La guerra va tallar 
de cop la projecció d’aquell jove jugador 
nascut a Cartagena el 1913. Sortosament, 
el soldat va sobreviure a aquell infern i 
la temporada 1939-40 es va reincorporar 
a l’Europa, on va jugar-hi tres tempora-
des més.

Nou anys després de la seva retira-
da prematura, l’Europa va organitzar un 
partit d’homenantge a José Nieto. El 5 de 
novembre del 1952 al Sardenya una se-
lecció catalana encapçalada pel mateix 
Ramallets (que ja era una estrella barce-

lonista) va jugar contra l’equip gracienc (2-3). Els diners 
recaptats van servir per a fi nançar el tractament amb 
penicil·lina que Nieto necessitava per a curar un greu per-
foració de l’apèndix. 

Benèfi c també va ser el partit en què la Carme va de-
butar al Camp Nou el dia de Nadal del 1970 amb aque-
lles joves atrevides. L’encontre es va jugar abans d’un FC 
Barcelona-CSKA Sòfi a amistós, que va aplegar 60.000 es-
pectadors a l’estadi barcelonista. “No vam poder vestir 
els colors del Barça, ni lluir el seu escut, ni tan sols el seu 
nom perquè la federació no permetia el futbol femení”, re-
corda indignada. Però les pioneres van aconseguir el seu 

objectiu: fer-se visibles. No endebades, la 
temporada 1971-72 es va jugar el primer 
campionat de Catalunya de futbol femení 
amb 14 clubs.

La Carme va tenir una carrera encara 
més curta que la del seu pare. Havia de 
treballar. Però el futbol femení va seguir 
essent una part essencial de la seva vida. 
Actualment és una de les veus cantants 
de l’Agrupació Barça Jugadors, que aglu-
tina centenars d’exjugadors. Ella en va 
ser la primera dona associada i malgrat 
confessa que és molt culer, en les entre-
vistes li agrada recordar que el seu pare 
va jugar a l’Europa i que sempre ha estat 
vinculada amb Gràcia tot i ser sarrianen-
ca de naixement.•

Pionera amb passat europeista

Carme Nieto amb el cartell del partit d’homenatge al seu pare. Foto: A.B.


