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Mascarell: “Com a president
del districte, vull que Gràcia
es repensi i més participació”
“A Madrid he entès què és el
sentit d’Estat i com la capital
atrau gent que es mou
només pels seus interessos”
“Sempre em fa mal veure,
quan veig retallades, que
amb la cultura no ens
n’haguem sortit com a país”
Pàgina 2
El president del districte, Ferran Mascarell, reprenent un càrrec que ja va exercir entre 2003 i 2006, a plaça de la Vila. Foto: A. V.
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Okupes, gegants i
Jardi del Silenci,
principals punts
de debat al ple
Els grups municipals de
l’oposició han presentat
aquesta setmana en
junta de portaveus les
iniciatives de control
al govern per al ple del
2 d’octubre (18.30 h)
amb una proposta de
C’s sobre l’actualització
de la relació de cases
okupades i una del
PDeCAT sobre un procés
participatiu sobre el Jardí
del Silenci, utilitzat “a
dit” per entitats diverses.
ERC, per la seva banda,
pregunta on són els nous
gegants Pau i Llibertat,
encarregats des de fa tres
anys i ja pagats. BCN x
Canvi, el grup de Manuel
Valls, a banda del pla
integral de seguretat ja
anunciat, proposa una
taula pel comerç de
proximitat al Park Güell.

Quatre espais de
l’1-0 es mobilitzen
per commemorar
el referèndum
Dimarts que ve farà dos
anys del referèndum de
l’1-0 i representants dels
col·legis electorals que
es van constituir han
convocat actes de tarda
a les escoles Pau Casals
i L’Univers. En el primer
cas hi haurà un testimoni
de les detencions de
Sabadell (20h) i en el segon
es projectarà un curt
(18h). La plaça del Poble
Romaní acollirà dissabte i
diumenge tallers i el segon
dia una paella, un debat i
un concert de rumba.

Política
Ferran Mascarell: “Vull
reforçar la participació
i que Gràcia es repensi”
“Cal reclamar l’elecció directa dels consellers; seria bona per
dinamitzar l’acció ciutadana”, diu el president del districte

en política. L’Ajuntament no hi volia gastar més diners. I vam fer la
biblioteca. Vam fer la ròtula.

Albert Balanzà

F

erran Mascarell (Sant Just
Desvern, 1951) ha tornat.
Regidor i president del districte en dos mandats, entre 1999 i 2006, va engegar una trajectòria que el va dur a
canviar de sigles (del PSC a independent de CiU) i a ser conseller
de Cultura i delegat del Govern a
Madrid. Aquell dirigent d’agenda
impossible torna a Gràcia per presidir el Districte.
Roda el món i torna al born.
Sí. Sempre he dit que on he fet política amb més gustositat ha estat a
Gràcia. Pel vincle de primera persona amb la gent. Vam fer moltes coses en poc temps: Lesseps, les dues
biblioteques... Tinc un record grat
i vull contribuir a ampliﬁcar-lo ara.
Què li falta a Gràcia?
Un reforç de la prosperitat. S’ha de
tornar a pensar el districte. Fa 15
anys la ciutat encara caminava en
la lògica determinada en els anys
80 i 90, i s’ha perdut la idea de la
ciutat que compartim.
En quina mesura creus que aquesta pèrdua s’argumenta en el creixement de la tensió política?
No lliga una cosa amb l’altra. És
cert que la tensió fa perdre temps
i energia en detriment de la ciutat o del país, però podriem tenir
un projecte. Al costat d’això fa falta que hi hagi un Estat que li faci
costat, i en l’Estat actual l’únic projecte de ciutat és Madrid. Sense les
dues coses, la ciutat pateix.

Tu volies ser alcalde. Ha valgut la
pena tota aquesta evolució?
Sí. Jo vaig deixar el PSC perquè el
meu concepte de la socialdemocràcia no té res a veure amb l’actual PSC. El PSC s’hi troba bé en un
Estat que ens és injust i que ha fracassat a Catalunya. No m’he mogut
jo, ho han fet ells.

El president del districte, Ferran Mascarell, durant l’entrevista. Foto: A. Vilardaga

Com et planteges el mandat?
La presidència d’un districte demana lleialtat i impuls, i l’impulsa
inclou que es garanteixi la representativitat del conjunt del districte. Vull reforçar la participació i
que el districte es repensi.
Primeres sensacions amb Badia?
Correctes. Pertanyem a dues generacions polítiques diferents, però
mentre hi hagi possibilitats de sumar, sumarem.
Com recordes les anteriors etapes de cohabitació, sobretot amb
el regidor Ricard Martínez (ERC)?
No era senzill! Però l’important al
ﬁnal és el rendiment i aquella etapa va ser bona. De solucions encertades, quan governes, no n’hi
ha gaires.

En el teu primer discurs polític local, durant la Diada, vas recuperar la idea de l’elecció directa dels
consellers. Ho veus possible?
Cal reclamar-ho. El sistema de participació és de 1983 i l’elecció directa seria una bona manera de dinamitzar l’acció ciutadana.
L’habitatge no era un problema fa
20 anys.
Sí que ho era, perquè Gràcia té poc
espai per créixer. Allà on hi hagi
marge hem de seguir fent habitatge o proposar una alternativa a nivell de ciutat.
Hi ha una frase emblemàtica dels
teus mandats a Gràcia: cosir nord
i sud. Encara hi som a Vallcarca.
Ja va començar amb Lesseps, que
és el més difícil que m’he trobat jo

Ara farà 9 anys que vas acceptar
l’oferiment de Mas a Casa Fuster.
Creus que Mas ha de tornar?
Ell ha de decidir-ho. Jo en tinc una
opinió bona, però a Catalunya li cal
una nova generació de polítics i de
política. Vull polítics que desfacin
nusos. Menyspreo la gent que en
crea, com és el cas de C’s.
Ha estat incòmode per a tu ser delegat del Govern a Madrid?
No. M’ha permès entendre el sentit d’Estat. Madrid es beneﬁcia de
ser capital, amb gent que només
hi és pels seus interessos. Això ha
contaminat el poder econòmic, judicial o mediàtic i, quan hi ets, et fa
més independentista. Madrid buida Espanya i té una obsessió: que
Catalunya aporti i res més.
Et fa mal veure que vagi enrere
amb retallades allò que vas construir a la conselleria de Cultura?
Sí, sempre em fa mal veure que en
l’àmbit cultural no ens n’haguem
sortit com a país. La cultura té un
sentit ampli, antropològic, més enllà de l’entreteniment, és la idea.
Vídeo a independent.cat

•

•

Societat
Gràcia
registra un
increment
de delictes
de baixa
intensitat
Mossos quantiﬁca un
repunt del 12,9% en delictes
contra el patrimoni i furts

Silvia Manzanera

B

arcelona és una ciutat segura, i Gràcia un districte segur. El tinent d’alcalde Albert Batlle ha volgut
convèncer aquest dijous
representants veïnals i polítics
del districte de la situació actual
en matèria de seguretat durant
la presentació de les línies estratègiques en aquest àmbit del nou
equip de govern. Primer, oferint
les estadístiques registrades pel
que fa a delictes en els darrers dotze mesos, entre l’1 de setembre de
2018 i el 31 d’agost de 2019, comparant-les amb el període anterior,
i segon, recollint preocupacions i
reclamacions veïnals.
Tot i que la ciutat presenta un
nivell de delictes greus contra les

persones per sota del que pateixen
les principals capitals espanyoles i
europees, Batlle ha reconegut que
també a Gràcia en els darrers anys
s’han disparat els delictes de baixa
intensitat, sobretot furts i delictes
contra la propietat, i també ha pujat la preocupació de la ciutadania.
Segons les xifres donades per
l’inspector en cap dels Mossos
d’Esquadra del districte, Joan
Cordon, en el darrer any a Gràcia
hi ha hagut un increment del
12,9% dels delictes contra les persones. D’aquesta tipologia, el 92%
són delictes contra el patrimoni, i
d’aquests, el 55% furts. El cap de
Mossos també ha assenyalat un
descens del 18% de robatoris a
domicilis, i una pujada dels delictes amb força a l’interior de vehicles, sobretot en la zona del Park
Güell. Les estrabades s’han apu-
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Districte i Festa
Major activen el pla
per vigilar més els
carrers guarnits

Pancartes contra la sala Canela, una de les reivindicacions veïnals. Foto: Cedida

jat un 66%. En línies generals, els
casos que arriben a registre dels
Mossos d’Esquadra de Gràcia han
pujat enguany un 0,5%, amb una
resolució dels casos del 27,4%,
que representa un increment del
12,5. Pel que fa a les detencions,
s’ha passat de 376 a 462, un 23%
més, amb un augment dels imputats del 12%.
El gruix del treball policial exercit per la Guàrdia Urbana, també
present a la comissió, té a veure
amb les ordenances municipals i
la convivència: de les 7.122 infraccions recollides entre setembre de
2017 i agost de 2018, s’ha passat a
5.411. Les denúncies per consum
d’alcohol a la plaça del Sol també
han sofert un descens signiﬁcatiu
a causa d’un canvi “més educacional”, segons l’inspector José Rivas.
Preocupacions veïnals. Les principals preocupacions que els representants veïnals i polítics han traslladat a Batlle han girat en torn les

Vallcarca estrena una borsa de lloguer
amb un acord entre sindicats i veïns
Primer cas de propietaris i residents amb risc de ser expulsats
que signen un contracte a la Vila per sota del preu de mercat
A.B.

E

l Sindicat d’Habitatge de
Vallcarca segueix sumant noves maneres d’encarar la manca d’habitatge assequible amb la
presentació del primer acord subscrit entre un propietari i una veïna
amb risc de ser expulsada que s’ha
concretat en un nou contracte de
lloguer per sota del preu de mercat, 400 euros per un pis de 80 metres quadrats a la Vila. Després del
primer cas de renovació de lloguer
superant una pressió per mòbing,
anunciat el passat mes de juny, amb

el cas de Baró de la Barre 38, la casuística presentada aquest dijous
en roda de premsa difereix en el fet
que parteix d’una borsa de lloguer
creada pel sindicat a la qual s’hi va
presentar un propietari i s’hi va
presentar com a aspirant una veïna del barri.
“Les persones beneﬁciades són
el David (propietari) i l’Alícia i els
seus ﬁlls, un dels molts casos que
coneixem de persones que, tot i
tenir feina, no poden optar a accedir a un habitatge degut als
preus abusius i al desbordament
institucional”, han apuntat des del
Sindicat d’Habitatge de Vallcarca

3

en un comunicat. L’acord es va
materialitzar el passat juliol després que la borsa es creés el passat maig amb l’objectiu de trobar
petits propietaris que volguessin
llogar pisos o habitacions a preu
per sota de mercat. “Cada setmana, a les assemblees obertes del
Sindicat, ens trobem amb desenes de casos de persones -sovint,
famílies senceres- que viuen en
situacions extremes d’infrahabitatge al districte, tot i tenir ingressos regulars i poder destinar
entre 300 i 500 € mensuals a pagar un lloguer·, han afegit des del
Sindicat d’Habitatge.

•

okupacions de solars i espais comercials, els robatoris, l’incivisme
de vehicles a les voreres, els conﬂictes de convivència com el que
pateixen els veïns del Canela i el
reclam de més presència policial
i patrulles conjuntes de Mossos i
Guàrdia Urbana.

•

El conseller de seguretat
del districte, Alberto
Lacasta, i el gerent,
Pere Camps, d’una
banda, i la presidenta
de la Fundació Festa
Major, Carla Carbonell,
i el cap de comunicació,
Josep Maria Contel, han
engegat aquest dilluns
formalment el pla per
millorar la vigilància
dels carrers guarnits
amb vista a la propera
edició de les festes. La
proposta que hi ha sobre
la taula, formulada pel
regidor, Eloi Badia a idees
de la Fundació, planteja
augmentar la vigilància a
l’eix de Torrent de l’Olla a
les hores de ﬁnal de festa.
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La xarxa de forns
Cal Moliné, a punt
d’obrir a l’antiga
Camiseria Pons

Societat
L’Univers reclama al Consorci la
posada en marxa de les 60 plaques
solars instal·lades fa cinc anys
La directora de l’escola i l’AFA expliquen que van lluitar per tenir un ediﬁci sostenible
i que l’electricitat generada permetria cobrir amb escreix la que necessita l’escola

Amb les lleixes històriques
mantingudes i adequades
a les noves funcions, tal
com obliga el catàleg de
Patrimoni de la ciutat,
l’antiga Camiseria Pon,
al carrer Gran 49, ja està
a punt de reobrir sota
l’administració de la
cadena de forns artesans
Cal Moliné, amb seu
central a Manresa. La
xarxa d’establiments,
d’un negoci iniciat el 1927,
té espais també a Berga,
Navas, Puig-reig i Sallent.
[Foto: S.A.]

Salut Mental
Gràcia avança el
projecte de teatre
comunitari
Aquest dijous els germans
Castells i Planas han tornat
al Servei Prelaboral de
Salut Mental Gràcia per tal
de presentar la maqueta
de l’escenograﬁa que han
preparat per a l’obra de
teatre comunitar ‘La nit de
Sant Joan’, i d’així ajudar
als usuaris i usuàries a
començar a posar ordre
en el desenvolupament
dels següents passos de la
construcció.

Albert Vilardaga

C

oincidint amb la setmana de la vaga mundial pel
canvi climàtic, els pares,
mares i el professorat de
l’Escola Univers han denunciat que les plaques solars fotovoltaiques fa cinc anys que estan
instal·lades al terrat de l’escola i encara no han entrat mai en funcionament. Segons explica la directora del centre, Marta Rodoreda, el
Consorci d’Educació és el responsable de posar-les en marxa i l’única
notícia que tenen d’ells és que fa un
any van anar-hi uns tècnics a prendre notes, però a l’escola encara no
saben per què no estan en funcionament ni tenen cap data prevista.
“Sempre ens diuen que falten petites concrecions tècniques, és l’única notícia que tenim”, explica la directora.
“És una llàstima, perquè ens
serviria per cobrir amb escreix
tota l’electricitat que genera el
centre”, diu la directora. La màxima responsable del centre explica que no és un problema general
amb el Consorci d’Educació, que
cada quinze dies un tècnic els visita i solucionen amb rapidesa tots
els petits desperfectes que pugui
tenir el centre, però en canvi, els
problemes se’ls troben quan parlen d’arreglar les greus goteres
que pateix l’ascensor o de posar
en funcionament les plaques fotovoltaiques.
Una de les peticions fetes quan
es va construir l’escola va ser que
fos un ediﬁci sostenible, i en gran
part passava pel funcionament

Les seixanta plaques solars fotovoltaiques intal·lades al terrat de l’Escola Univers i que no estan en funcionament. Foto: A. V.

L’IES Secretari Coloma ja es
diu Montserrat Roig. L’institut
va celebrar el passat dilluns una
festa per celebrar el canvi de nom
aprovat a ﬁnals del mes de març.
Al matí es van organitzar uns
tallers, que van durar ﬁns a l’hora
de l’esbarjo, i que van donar pas
a la música i els balls amb el grup
Xaranga com a ﬁnal de festa.

d’aquestes 60 plaques instal·lades
al terrat de l’edifici del carrer
Bailèn i que per ara no han tingut
cap mena d’utilitat. L’ediﬁci també
té un sistema especial de ventilació que permet estalviar energia a
una escola que compta actualment
amb 375 nens i nenes i que preveu
que aquesta xifra augmenti els
pròxims anys.
Des de l’AFA també mostren el
seu descontentament amb aquest
cas: “encara no les han posat en
marxa per desídia, no pot ser que
faci cinc anys que estan preparades per funcionar i encara no s’hagi fet res”, denuncia un dels seus
membres.

•

el repor

Gràcia imaginarà i
contarà l’Índia
La Fundació Vicente Ferrer engega
un projecte en xarxa al districte amb
la narració oral com a ﬁl conductor
S. Manzanera

M

ateixa meta, diferents
camins per assolir-la.
Apropar l’Índia i els objectius de desenvolupament sostenible que porten a terme és la
principal tasca que la Fundació
Vicente Ferrer pretén fer amb
Imagina i conta l’Índia a Gràcia,

un projecte que té l’origen a l’Art
Festival, un esdeveniment que es
celebra el novembre a l’Índia. Els
dibuixos resultants van arribar a
Barcelona per inspirar els nens i les
nenes de la ciutat, que van escriure
històries basades en aquestes creacions. Ara, gràcies a una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona,
l’entitat solidària posa en marxa
una altra fase del projecte al dis-

Dibuix de Naisha Vaishnavi (8 anys) a
l’Art Festival 2018. Foto: FVF

tricte, que arrenca amb un taller
de formació de contacontes a La
Sedeta, impartit per la narradora
de contes Gina Clotet d’Umpalumpa. Perquè ara és l’hora d’explicar
contes per apropar una realitat que
per a molts queda llunyana. “Sovint
és difícil parlar de desigualtat o pobresa a determinats públics”, explica Montse Ortiz, coordinadora de
la unitat de sensibilització de la
Fundació Vicente Ferrer, “per això
formats com el contacontes i un
treball comunitari i en xarxa ens
permeten arribar a més públic”.
El format del taller són 8 sessions d’una hora i mitja de durada,
totalment gratuïtes per a les persones interessades, que es faran a l’octubre, novembre i desembre. Les
inscripcions estaran obertes fins
el 7 d’octubre a la Sedeta. Després,
durant els mesos de gener a l’abril

hi ha programades 8 sessions de
contacontes (4 sessions a la biblioteca Vila de Gràcia i 4 més a la
biblioteca Jaume Fuster). Si a les
persones participants els ve de
gust, podran posar en pràctica els
coneixements adquirits, narrant
contes inspirats en dibuixos fets
per nens i nenes de l’Índia rural.
“És un projecte d’intervenció
comunitària”, insisteix Ortiz, “que
també té la seva trajectòria pròpia
a mesura que anem avançant”. Per
això es faran accions a les escoles
(un dels punts claus del projecte),
al centre cívic La Sedeta, a les biblioteques Vila de Gràcia, Jaume
Fuster i Mª Antonieta Cot, a l’Espai
de la Gent Gran La Violeta, a més
d’una col·laboració amb el grup
de formació teatral Sotacabina de
Lluïsos. Els objectius no canvien,
sí les formes.

•
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El centre d’atenció a
les sexualitats amplia
l’espai d’atenció
L’objectiu és mantenir la qualitat
malgrat l’augment d’atesos

Veïns i Urbanisme
pugnen per l’alçada
d’un bloc de pisos de
luxe a Vallcarca
L’Ajuntament contraposa els 8 metres d’amplada “oﬁcial” del carrer,
que permet 16 metres de façana, als 7,5 metres mesurats pels veïns

A.V.

E

l Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats inaugurat
l’any 1992 ha decidit ampliar el seu espai d’atenció
i sumar més metres quadrats en el local situat al
carrer La Granja, número 23, a més del local habitual
de l’entitat en el mateix carrer, en el número 19. El motiu és que els professionals que hi treballen volen seguir
donant un servei de qualitat, i en l’últim any han augmentat de 4.000 a 6.000 el nombre de persones ateses.
“Aquest fet ha provocat que s’allarguin les llistes d’espera, no volem que si una persona vol fer-se la prova
d’infeccions de transmissió sexual, hagi d’esperar tres
setmanes, aquesta no
pot ser la solució, volem
seguir atenent a tothom i
per tant hem sumat una
sala més on es farà part
de l’atenció psicològica”,
explica Jordi Baroja, director de l’entitat.
El director del CJAS
explica que l’augment de
les persones ateses en els
últims anys, i sobretot
en aquest últim es deu
sobretot a la conscienciació actual de molts joves i al fet
que n’hagin sortit satisfets: “funcionem molt pel bocaorella, molts joves que han vingut s’han sentit ben atesos
pels nostres professionals i segurament ho han recomanat a gent del seu entorn”, explica Jordi Baroja. El centre
està en constant evolució i busca sempre anticipar-se als
possibles problemes que puguin tenir molts joves, però
segurament un dels èxits més grans dels últims anys és
que cada cop més entrin al centre per fer-se algun control rutinari o simplement demanar un consell per viure
una sexualitat positiva i responsable.
El CJAS és un projecte únic a Barcelona i pràcticament a Catalunya, només hi ha un centre semblant a
Girona, durant tots aquests anys ha fet una gran tasca
de salut i pedagogia per a molts joves, no pretén competir o substituir els serveis que ofereix la sanitat pública
sinó ser-ne un complement, un servei gratuït a qualsevol jove, i ho seguirà fent, ara també en el nou local.

Ofereixen un
servei gratuït
complementari
a la sanitat
pública

•

El bloc nou del carrer Repartidor 3-7, gairebé acabat, objecte de polèmica. Foto: A.V.

A.B.

V

eïns i Ajuntament han
obert una nova polèmica a Vallcarca per l’aterratge d’una promoció de
pisos de luxe que aquesta
vegada no tenen a veure amb el pla
Vallcarca i els moviments socials,
sinó amb un espai buit en la segona
línia del barri, al carrer Repartidor
cantonada amb Verdi. Una desena de veïns mantenen obert des
del febrer un contenciós en el qual
es creuen peticions de nul·litat de
la llicència, recursos de reposició i
informes topogràﬁcs.
Centímetre a centímetre, la pugna se centra en l’alçada que l’Ajuntament ha deixat aixecar en un carrer que no compleix amb els vuit
metres d’amplada, cosa que limitaria a 12 metres de façana un projecte que arriba ara als 15,8 metres. La
mare dels ous és la confrontació de
dos arguments: l’oﬁcial, que asse-

Els informes tècnics
dels veïns conclouen
que la dada dels
8 metres no té
valor normatiu
gura que l’alçada reguladora màxima del carrer és de 8 metres, i la veïnal, que ha aixecat un informe on
adverteix que l’amplada davant de
la ﬁnca dels veïns denunciants és de
7,54 metres i que en el màxim d’amplada del carrer s’arriba a 7,62 metres amb un mínim de 7,44 metres.
“Hi ha tres milions d’euros de
guanys afegits amb una planta
més”, ha apuntat en nom dels veïns
organitzats, Michaela Plettinger.
El projecte de la promotora AAA,
amb preus de venda que arriben als
850.000 euros, es publiciten com a
“cases dúplex amb jardí privat per

a famílies” o “lofts per a solters” en
un “districte de multiculturalitat”,
i incorporen com ja és habitual en
les noves promocions al districte
amb una piscina-làmina de 18 centímetres al terrat. També compta
amb un soterrani amb 22 places de
cotxe, 9 de moto i 20 trasters.
En un cas que recorda per la
confrontació de mesuraments
la llarga polèmica que es va viure a Travessera de Dalt amb el cas
Store Cafè, en el qual s’hi van barrejar corruptel·les en la negociació
de llicències per part de càrrecs locals vinculats al PP, la polèmica de
Repartidor 3-7 no es mou de lloc
des de fa mesos perquè l’Ajuntament considera que el Pla General
Metropolità té “unes amplades oﬁcials deﬁnides en vials les amplades
dels quals no són uniformes”.
“Els 8 metres d’amplada del carrer Repartidor que s’han utilitzat
pel càlcul de l’ARM són una mesura incorrecta”, conclou un informe
tècnic de Clavell consulting encarregat pels veïns, els quals també
apunten que la dada dels 8 metres
no té valor normatiu en el portal
d’informació urbanística.
La realitat és que la promoció immobiliària ja està pràcticament enllestida, a la venda en els principals
portals del sector i els treballadors
han informat els veïns que el lliurament de claus està previst per a
octubre i novembre d’enguany. Els
demandants són conscients que hi
ha poc marge per fer enrere l’obra
però, no obstant això, s’estan plantejant noves mesures de protesta
per donar a conèixer el problema i
mantenen com a objectiu ﬁnal l’enderroc dels 3,8 metres que consideren que hi ha de més, segons l’amplada de carrer.

•

Documents
‘Contem la revolta’

L’Independent de Gràcia
27 de setembre de 2019

Contem la revolta, editat per El Cep i la Nansa i l’Ajuntament de Barcelona, és un preciós conte
sorgit de les plomes de Carla Gràcia i de Mercè Galí; la primera, bona coneixedora de la història de
la Revolta de les Quintes com va demostrar als seu llibre ‘7 dies de Gràcia’, és la responsable dels
textos, i la segona, de fer les il·lustracions que mostren com es van alçar a Gràcia durant sis dies
d’abril de 1870 dones, mares i lluitadores que sabien molt d’injustícies. Sonsoles Santís ha estat la
coordinadora del projecte d’un llibre que ha estat el regal institucional del districte aquest estiu.

biografía

Carla gracia és llicenciada en Ciències de la
Comunica-ció per la Universitat Ramon Llull.
Després de realit-zar un postgrau en Gestió i
Resolució de Con˜ictes, un MBA internacional i d’estar vivint a França, Anglaterra i els
EEUU, va emprendre l’aventura de donar la
volta al món. Va ser en aquest viatge on va
descobrir la vocació per l’oÿci d’escriure.
Mercè Galí és il·lustradora professional des de
fa anys, Mercè Galí combina la passió per illustrar amb la música tradicional. Publica regularment a la revista Cavall Fort i ha il·lustrat
nombrosos llibres infantils i juvenils, d’autors
com Miquel Desclot i Lola Casas.
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Breus

Quatre cares
noves al ‘Cata’
en el retorn a la
màxima categoria

Esports
L’Europa busca estrenar
el caseller de victòries
contra el Cerdanyola
Els escapulats són l’únic equip de la lliga que encara no
ha guanyat i només ha sumat tres punts dels 15 possibles

El primer equip femení
del CN Catalunya torna
a disputar la màxima
categoria del waterpolo
estatal setze anys després
i per fer-ho ha reforçat
la plantilla amb quatre
incorporacions. Lidia
Escoda, provinent del CN
Rubí; Susana Díaz, del
Waterpolo Marbella; Lídia
Casado, que ve del CE
Mediterrani; i Angela Ruiz,
provinent del CN Terrassa,
són les quatre cares noves
que ajudaran a l’equip per
lluitar per la permanència.
El debut serà el 5 d’octubre
contra el CN Sant Andreu
a la piscina de Can Toda.

Els clubs ajuden
a demanar les
subvencions
esportives
Les famílies que tinguin
ﬁlls menors d’edat i
que facin una pràctica
esportiva tenen la
possibilitat d’acollir-se a les
subvencions que ofereix
l’Ajuntament. Per facilitar
la feina de les famílies,
diversos clubs i entitats
com el Claret o els Lluïsos
ofereixen la possibilitat a
les famílies d’assesorarles per facilitar tots els
tràmits. El termini per
presentar les subvencions
és l’11 d’octubre.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 5
UE Figueres 3 - 1 CE Europa
1. CF Pobla de Mafumet ...15 punts.
18. CE Europa ..................... 3 punts.
Jornada 6
29/9 (12h) CE Europa - Cerdanyola
del Vallès

Segona Catalana - Grup 2
Jornada 3
CE Europa B 2 - 1 CP Sarrià
1. Atlètic Sant Pol ..............12 punts.
3. CE Europa B ................... 7 punts.
Jornada 4
29/9 (17h) UD Cirera - CE Europa B

Albert Vilardaga

P

ocs aficionats de l’Europa
podien imaginar fa un mes
quan va començar la lliga
que cinc jornades més tard
l’equip encara no hauria
guanyat cap partit i que ocuparia
una de les posicions de descens,
però la situació és tal qual, els resultats no han sortit com esperaven i els escapulats només han sumat tres punts i són l’únic equip de
tota la lliga que no coneix la victòria. Aquest cap de setmana l’equip
de Vilajoana té una nova oportunitat per començar a sumar de tres
en tres en el partit de diumenge,
a les dotze del migdia, contra el
Cerdanyola.
Encara queden trenta-tres jornades per disputar-se, l’equip ha
tingut moments de bon joc, però les
diﬁcultats a l’hora de marcar gols
i sobretot la fragilitat darrere està
sent una llosa massa gran perquè
l’equip sumi la primera victòria.
El rival d’aquest cap de setmana,
el Cerdanyola, va començar la lliga
sumant dues victòries, però tampoc arriba en una gran dinàmica, ja
que en els tres partits següents ha
encadenat dos empats i una derrota. El punt fort dels verds en aquest
tram inicial de la temporada està
sent la seguretat i és que només ha
encaixat tres gols i és el segon equip
menys golejat, mentre que el tendó
d’Aquil·les està sent l’eﬁcàcia golejadora, perquè només ha marcat
quatre gols i en cap partit ha marcat més d’un gol. Recuperar la solidesa defensiva habitual de l’Europa

Jordi Martínez controla una pilota davant la pressió del jugador del Figueres, Bora. Foto: Àngel Garreta

Jornada de portes obertes al
Kids Tennis. Dissabte comencen
les jornades de portes obertes a
les classes de Kids Tennis del CT
La Salut. Aquesta activitat està
dirigida a nens i nenes entre 3 i 9
anys, amb l’objectiu que els més
petits comencin a tenir nocions
d’aquest esport d’una manera
lúdica. En aquesta activitat també
hi participen els pares. L’horari
és d’11.30h a 13.30h. El següent
dia de prova serà el 5 d’octubre.

serà decisiva per tenir possibilitat
d’aconseguir la primera victòria.
Davant la situació delicada que
viu l’equip, jugadors de pes de la
plantilla com el capità, Àlex Cano,
o el lateral, Sergi Pastells, han volgut aixecar els ànims de l’aﬁció a
través de les xarxes socials. “Toca
estar més units que mai i seguir
esforçant-nos per aconseguir bons
resultats! Encara queda un llarg
camí per recórrer i cal treballar
fort. Segur que les victòries arribaran aviat”, deia Cano, “No queda una altra que aprendre dels errors que hem comès i treballar més
per revertir la situació! Jo conﬁo en
aquest equip! Des de ja pensant en
el partit de Cerdanyola!”, escrivia
Pastells.

•

Primera Nacional Femenina

Segona Catalana Masculina

WATERPOLO

TENNIS TAULA

Jornada 2
CD Sant Gabriel 1 - 0 CE Europa
1. RCD Espanyol B .............. 6 punts.
14. CE Europa ..................... 0 punts.
Jornada 3
29/9 FC Balears - CE Europa

Jornada 1
28/9 (18h) Safa Claror - JAC Sants
B
29/9 (16:15h) Lluïsos de Gràcia B Sant Medir

Lliga Premaat Masculina

Segona Divisió Nacional (G4)

Jornada 1
28/9 (18h) Waterpolo Navarra - CN
Catalunya

Jornada 1
28/9 (17h) Lluïsos de Gràcia Badalona

Lliga Premaat Femenina

Segona Divisió Nacional (G5)

Jornada 1
5/10 (12:45h) CN Catalunya - CN
Sant Andreu

Jornada 1
29/9 (11h) Lluïsos de Gràcia B CTT Barcelona Alusport

FUTBOL SALA

Preferent Provincial (Grup 2)
Jornada 1
29/9 (11h) Premià de Mar - Lluïsos
de Gràcia
29/9 (11h) Sant Quirze Besora - El
Cercle

Primera Catalana Femenina (G1)

BÀSQUET
Jornada 1
29/9 (18h) Lluïsos de Gràcia - CB
Granollers

Jornada 1
28/9 (19:30h) Joventut de
Badalona - Lluïsos de Gràcia
29/9 (12:15h) Bàsquet Ateneu
Montserrat - Safa Claror

Primera Catalana Masculina

Segona Catalana Femenina (G2)

Jornada 1
29/9 (12:30h) UE Claret - AECAM
Malgrat
28/9 (17:45h) Vedruna Gràcia Escolapis Sarrià

Jornada 1
29/9 (17:30h) Vedruna Gràcia - CB
Ipsi

Copa Catalunya Masculina (G1)

Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 31
5/10 (16h) BarnaSants FS Club Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 1
6/10 Handbol Claret - La Garriga B

Primera Provincial (Grup 2)
Jornada 1
29/9 (11h) El Centre - Agrupació
Congrés

Esports
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Els Lluïsos comencen el segon
any consecutiu a Copa Catalunya
El CB Granollers és el rival del debut de diumenge al Josep Comellas, després que els dos
enfrontaments de la temporada passada van acabar amb una victòria per a cada equip

A. V

D

esprés d’una temporada difícilment igualable,
amb la classiﬁcació per
disputar la final a quatre de Copa Catalunya,
els Lluïsos de Gràcia afronten la
segona temporada consecutiva a
la màxima categoria del bàsquet
català. Una temporada que es
preveu més complicada que l’anterior per les baixes d’un jugador
clau dels últims anys, Víctor Pla,
i la de l’Oriol Pla, “el jugador més
important de la història de la secció”, segons l’entrenador, Carles
Rofes. Per fer el relleu, els blaus
han mirat a la casa, i el seu lloc
l’ocuparan el Joan Salvà i l’Arnau
Mascaró, i a més el tècnic també
compta amb la presència de l’Arnau Canyes, que està a la recta ﬁnal de la seva recuperació.
Diumenge és el dia del debut
dels blaus, a la seva nova casa des
de la temporada passada, el pavelló Josep Comellas. A partir de les
sis de la tarda, l’equip de Carles

Els Lluïsos van guanyar la darrera edició del VIla de Gràcia. Foto: P. Bàsquet Gràcia

Rofes rep el CB Granollers, un
equip que la temporada passada va acabar a la mitja taula de la
classiﬁcació, però amb la sensació
que va rendir per sota de les seves
possibilitats.
Els dos enfrontaments directes de la temporada passada van
acabar amb una victòria per a
cada equip. En el partit de la primera volta disputat a Granollers,

els graciencs van guanyar de dos
punts (47 a 49), mentre que a la
segona volta es van veure superats per nou punts de diferència
(65 a 74) en el partit disputat al
Josep Comellas. El lideratge de
Ricardo i Guillermo Baltà, el poder físic de Diop, o l’anotació de
Marc Subirachs procedent del
Grup Barna són algun dels perills
del CB Granollers.

Aquest cap de setmana també apugen el teló de la temporada la resta d’equips de Gràcia. A
Primera Catalana masculina, el
Vedruna és un dels equips candidats a ocupar la part alta de la
classiﬁcació i intentarà recuperar
la categoria perduda la temporada
passada; i el Claret, que va acabar a
la zona mitjana de la classiﬁcació,
intentarà millorar els resultats.
A Segona Catalana, el Safa Claror
mirarà de recuperar la categoria
perduda la temporada passada,
mentre que el CB Coll disputarà la
Tercera Catala i el Pedagogium ho
farà al campionat Territorial.
Els màxims representats femenins seran els Lluïsos de Gràcia i
el Safa Claror, que la temporada
passada va quedar-se a prop de
les posicions més capdavanteres
de Primera Catalana. El Vedruna
Gràcia competirà a Segona
Catalana, el Claret, que va perdre
la categoria, i el Pedagogium ho faran a Tercera, mentre que el Coll
no té equip a la categoria sènior,
i el seu màxim representant serà
l’equip sots 21.

•

Breus

El pivot Xavi
Rey disputarà
l’Eurolliga amb
l’Olimpia de Milà

El jugador gracienc ha
fet la pretemporada amb
el conjunt italià, i davant
la quantitat de lesions
que pateix l’equip, els
dirigents han decidit ferli un contracte d’un mes
amb possibilitat d’allargarlo més endavant. Serà la
segona experiència en
la màxima competició
europea del jugador
format en les categories
inferiors dels Lluïsos de
Gràcia després de fer-ho
onze anys enrere amb
la samarreta del Barça
durant dos partits. Rey,
amb una llarga experiència
a la Lliga ACB va jugar
l’última temporada a les
ﬁles del Benﬁca portuguès.

Opinió
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Cartes al director

Ull de
dona

La magnitud de les
manifestacions

Editorial

Elecció directa,
ara va de bo?

D

es que aquest setmanari té memòria, l’agost que ve farà 20 anys,
sempre hi ha hagut una inquietud política que s’expressa a Gràcia
amb més força que en altres districtes: l’elecció directa del regidor i
dels consellers locals. La proposta va agafar força en aquell congrés anomenat Gràcia cap al 2000 que el 1999 van impulsar les forces vives més localistes amb una idea que pogués arribar a la resta dels 120.000 veïns que
viuen als cinc barris del districte. No hi ha hagut un sol dirigent polític,
d’aleshores ençà, que s’hagi negat a donar suport a aquesta elecció directa, probablement en la deﬁnició més clara de què volem ser els graciencs
quan siguem grans. El com,
però, ja ha estat molt menys
clar: iniciatives al Congrés als
anys 2000, un estudi de la UAB
el 2006 que encara cueja en jornades com ‘La metròpoli propera’, que es va celebrar l’octubre passat, i alguna brama
interessada que encara pronosticava la doble urna per a les
passades eleccions municipals.
Primera entrevista de mandat al president del districte, Ferran
Mascarell, i primera promesa de recuperar aquella idea d’elecció directa. La línia argumentativa, augmentar la participació i repensar
Gràcia, quan ve d’algú experimentat en totes les administracions com
Mascarell, no hauria de ser un nou brindis al sol. I els intents del govern
de BCN En Comú de materialitzar en el passat mandat una proposta
que ICV va ser capdavantera a defensar en les institucions espanyoles
també hauria d’aixecar certa esperança. De nou tenim quatre anys per
endavant per satisfer aquell desig de quadratura del cercle que lamentava que Barcelona fos petita per solucionar problemes grans i gran per
solucionar problemes petits. Però l’encaix de nous sistemes de participació, en unes normes que, com diu Mascarell no es toquen des de fa
més de 30 anys, hauria de ser possible, ja en aquest mandat.

L’encaix de nous
sistemes de participació
hauria de ser possible
ja en aquest mandat

•

Temudes i gairebé sempre esperades són les anomenades trucades dels divendres; les reaccions que provoquen titulars no
esperats d’aquest setmanari. Però aquesta setmana hem rebut una que ens ha agradat especialment, perquè la persona
que l’ha feta ens agrada molt. “No sé com agrair-vos les paraules tan boniques que m’heu dedicat. Voldria que ho escrivíssiu: moltes gràcies. I segona, l’Independent sempre endavant”, deia Joan Cervera. Gràcies a tu.
El
dependent

Aquest 11 de setembre es va celebrar als
carrers de Barcelona la tradicional manifestació en defensa dels drets nacionals de Catalunya, la reivindicació del dret
d’autodeterminació i la reclamació de
l’alliberament dels presos polítics catalans.
Des del 2012 aquestes manifestacions han
estat multitudinàries, sense que s’hagi volgut acceptar la magnitud d’aquesta expressió popular per part dels contraris als lemes
defensats pels manifestants. Però és clar, al
ﬁnal, tothom s’ha de rendir a l’evidència.
Al llarg dels anys s’havia negat la xifra de més d’un milió de manifestants, i
s’imputava aquesta a distorsions interessades per part dels manifestants. Es donaven circumstàncies tan curioses com que el
diari ABC va dir que la Diada de 2018 havia
tingut quatre-cent mil manifestants menys
que la de l’any 2017. Com que, en el seu dia,
aquest diari havia xifrat la manifestació del
2017 en tres-centes mil persones, resultava que a la diada de 2018 hi havia assistit
menys 100.000 mil persones. La primera
vegada que es comptabilitzava una manifestació en negatiu. Aquest any la Guàrdia
Urbana va calcular en sis-cents mil el nombre de participants. I els contraris al procés
secessionista consideren aquesta xifra, que
donen per bona, un fracàs! Això vol dir, en
primer lloc, que la xifra de més d’un milió
de persones a les altres Diades era correcta
i, el que és més important, que es considera que l’expressió pública de sis-centes mil
persona pot ser ignorada. En qualsevol país
democràtic, les organitzacions que convoquen manifestacions de més de, posem-ne,
cent mil persones, són cridades pels seus
governs per conèixer les seves reivindicacions de primera mà. A Espanya, els dirigents de les organitzacions que van portar
més d’un milió de persones al carrer, any
rere any, estan empresonades.
Manuel Pérez Nespereira
Fe d’errades
La setmana passada, a pàgina 2, en la notícia principal de Política rebatejàvem per
error la consellera Cristina Carrera amb el
cognom Pardo. Disculpes

Conxa Garcia

P

au Solsona escrivia en aquest setmanari en defensa de les biblioteques
públiques. A Gràcia en tenim tres: la
Vila de Gràcia, la Jaume Fuster i la Mª
Antonieta Cot. Aquests centres de cultura i trobada del veïnat depenen econòmicament de l’Ajuntament i la Diputació
i estan gestionades pel Consorci de
Biblioteques de Barcelona, del qual formen part els dos ens citats. Les biblioteques han estat el servei públic millor
valorat per la ciutadania. Els va afectar

No podem deixar que
aquest servei públic
de referència visqui
en la precarietat
les retallades que no s’han revertit, tot el
contrari, com diu en Pau, s’han ampliat: no contractació de personal, que d’altra banda és majoritàriament temporal;
reducció de pressupost per activitats i
per compra de fons, que aquest any és
un 15% inferior que el 2018; o insuﬁcient manteniment informàtic i dels ediﬁcis. No es correspon el model de qualitat
que es buscava quan es van dissenyar les
Biblioteques de Barcelona amb el pressupost anual destinat per assolir-lo. Cal un
reconeixement polític de la funció de les
biblioteques a l’ecosistema cultural de la
ciutat. No podem deixar que aquest servei públic de referència a Gràcia i la resta
de la ciutat visqui en la precarietat. És un
servei públic imprescindible per a totes i
demanem el retorn al model de qualitat
amb el ﬁnançament adequat.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Biblioteques

col·laboració:

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2

Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

3

4
5

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

Opinió
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Opinió convidada

la
setmana

Assemblea Feminista de Gràcia

Fins sempre Teixint,
i hola Reperkutim!

Cap agressió masclista
més. Organitzem-nos!

Josep A. Torralba

N

T

anquem la Festa Major de Gràcia 2019, amb 2.536
accions de sensibilització i informació, 22 assessoraments i 23 intervencions. Enguany s’han comptabilitzat cinc violacions, mentre l’any passat se’n van
denunciar dues.
Aquesta realitat no fa més que posar de manifest, altra
vegada, que el sistema capitalista i patriarcal ens agredeix
de múltiples formes com a dones. Però, a què respon aquest
augment d’agressions denunciades, d’un any per l’altre?
Invitant a que se’n faci una reﬂexió pública i sabent que es
deu a múltiples causes, ens plantegem si pot ser degut a una
major sensibilització per part de les dones, que porta a denunciar més el que sempre ha estat passant; a la massiﬁcació
turística del barri que any rere any es fa més palesa, i especialment durant les festes majors; o inclús del tractament que
se’n fa des dels mitjans de comunicació, que segueix sense
condemnar a aquells que ens violen i assassinen.
Les eines creades (protocols i punts lila) ens semblen un
pas molt important per tal de detectar, visibilitzar i denunciar les agressions masclistes. Necessària és la tasca que realitzen entitats com el CJAS a Festa Major, i la seva voluntat
de coordinar-se i generar espais més segurs i feministes per
a totes. Però són suﬁcients per tal d’aturar la violència masclista? És urgent crear unes festes que puguin ser gaudides
per totes des de la sortida de casa ﬁns a la tornada. És per
això que cal la implicació de tota la comunitat, totes les comissions dels carrers, totes les veïnes...
Múltiples experiències ens diuen que les estructures que
tenim són profundament masclistes, i encara que les dones
decideixin fer el pas valent de visibilitzar i denunciar les
agressions viscudes (amb tot el que suposa), mai serà suﬁcient si no apostem per un canvi de fons en les nostres institucions, ja que aquestes ens exposen a més violència i vulnerabilitat. No volem passar més per un qüestionament del
nostre relat, ni sentir-nos assenyalades, no volem que se’ns
pressioni ni se’ns banalitzi, no volem sentir-nos culpables
quan les agredides som nosaltres.
És en aquest sentit que també ens plantegem si és adequat
donar veracitat només als circuits oﬁcials a l’hora de comptabilitzar les agressions. Les denúncies a mossos d’esquadra
i centres hospitalaris són proves que no es qüestionen. Però,
podem i volem optar perquè el testimoniatge directe de la
dona agredida o bé d’una persona propera sigui suﬁcient per
comptabilitzar una violació? Sabem que és un debat obert
i que cal reﬂexionar-hi col•lectivament, per establir quins
són els canals necessaris per denunciar aquestes situacions.
Des de Feministes de Gràcia apostem perquè es validi el
testimoniatge directe, i més, quan es té constància que en
més d’una ocasió, els circuits oﬁcials no han funcionat cor-

Manifestació durant la Festa Major. Foto: Cedida

Sabem que ha estat, és i serà des de
l’autoorganització veïnal, i gràcies
a la lluita dels diferents col·lectius
feministes, des d’on caldrà seguir
lluitant i avançant per construir
unes festes lliures d’agressions
masclistes! Perquè només Sí és Sí!

rectament. Cal remarcar la necessitat i a la vegada fer una
crida a l’organització popular per fer-nos més fortes des de la
base, per crear els nostres propis mecanismes d’autodefensa
a partir d’un protocol propi com el que s’ha estat treballant
col·lectivament enguany amb el grup motor conformat per
representants de diferents col·lectius populars de Gràcia,
pel disseny i aplicació d’un protocol de prevenció de violències masclistes propi. I apel·lar també a la necessitat que els
diferents espais de festa major s’impliquin no només en el
protocol per festes, sinó també en la construcció d’espais
feministes durant tot l’any. Perquè aquest és un compromís
que no es pot limitar a una setmana a l’any.
Des de feministes de Gràcia sabem que ha estat, és i serà
des de l’autoorganització veïnal, i gràcies a la lluita dels
diferents col·lectius feministes, des d’on caldrà seguir lluitant i avançant per construir unes festes lliures d’agressions masclistes! Perquè només Sí és Sí!

•

o sempre són tot bones notícies a Gràcia. Fa pocs dies ens han
avisat de la desaparició de l’entitat Teixint Connexions. Feien una feina extraordinària i imprescindible al
Districte. Establien xarxa i comunicació entre les entitats per necessitats i
impulsaven molts projectes educatius.
Preparava la Festa de la Marató que,
darrerament, es feia al carrer Gran i
col·laborava a un gran nombre d’activitats d’entitats molt diverses.
Suposo que aquesta idea no tenia el
suport suﬁcient de les administracions
i això ha acabat esgotant les ganes i els
anhels dels seus membres. Crec que és
un greu error i em deixa amb el dubte
de si qui ens governa té clar les neces-

Em preocupa més qui
ocuparà el lloc que
han deixat i farà la
feina que ells feien
sitats i les possibilitats que ofereixen
moltes entitats, podem dir, amagades.
Però una mala notícia porta sovint
una de bona al darrera, i és que dirigiran els seus esforços a un altre projecte fantàstic com és el de Reperkutim:
crear grups de batucada inclusius, no
només a Gràcia, sinó també a altres districtes. Sembla que aquest sí que té una
bona rebuda dels qui manen i la lògica,
ha fet que anessin en aquesta direcció. Així que no deixarem de poder collaborar amb ells.
El que realment em preocupa és qui
ocuparà el lloc que han deixat i farà la
feina que ells feien. M’agradaria que
molts de vosaltres us féssiu la mateixa reﬂexió i que em poguéssiu explicar
la possible solució. A molts us semblarà insigniﬁcant o mínima la seva feina,
però es notarà molt que no hi són. Jo
tinc una que em balla pel cap, però això
serà en una nova columna.

•
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Opinió convidada
Mercat de Pagès de Vallcarca

Torna el mercat de pagès de
Vallcarca i serà setmanal

Associació Sultural
l’Independent de Gràcia

L’Independent fa una
enquesta per saber
l’opinió dels lectors

L

’Independent de Gràcia fa una enquesta d’opinió entre els lectors i
lectores per saber què en pensen del
setmanari i com els agradaria que fos.
És una enquesta breu i anònima, amb
només tretze preguntes que es poden
respondre ràpidament. L’única dada
personal que es demana és l’edat de la
persona que respon. Per participar-hi,
només cal visitar el lloc web de la publicació (independent.cat), obrir la notícia
sobre l’enquesta i fer clic en l’enllaç del
formulari.
Hi haurà temps de respondre l’enquesta ﬁns el pròxim 10 d’octubre, dijous, a les 24 hores. Els resultats que
s’obtinguin seran força valuosos per conèixer l’opinió de les persones que segueixen el setmanari habitualment i que
s’informen de l’actualitat gracienca a
través de l’Independent.
L’enquesta és iniciativa de la nova junta de l’Associació Cultural l’Independent
de Gràcia, presidida per Emeteri Frago,
i del grup de dinamització que li dona
suport, format per una desena de persones relacionades amb l’activisme social
i el teixit associatiu del districte. Tant la
nova junta com el grup de dinamització
es van posar en marxa a partir de l’assemblea general de socis del 8 de maig
passat, que es va fer al Centre Artesà
Tradicionàrius.
El pròxim mes de gener farà sis anys
que es va constituir l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia, amb l’objectiu
de garantir la continuïtat de l’Independent de Gràcia (fundat l’any 2000) i consolidar-lo com el canal de comunicació
de referència dels barris del districte.

•

D

esprés dels mesos d’estiu, torna a engegar el
Mercat de Pagès de Vallcarca i ho fa amb la novetat de convertir-se en un mercat setmanal. Amb
aquesta periodicitat es pretén aconseguir l’objectiu d’arribar a més veïnes i veïns i alhora esdevenir
una alternativa real de consum. Els mercats es continuen
fent a la plaça del metro de Vallcarca, al costat de l’Avinguda
i l’horari es el mateix, de les 10h a les 14.30h.
Després d’arrencar aquesta passada primavera de forma
quinzenal, la valoració del mercat és molt positiva. La gent
del barri s’hi ha apropat i ha pogut conèixer de primera mà
què son els mercats de pagès. La possibilitat de comprar de
forma directa a productors i productores és un privilegi difícil de trobar si vius a Barcelona. És per aquest motiu que
els mercats de pagès apropen el camp a la ciutat i son una
manera de donar viabilitat a projectes agroalimentaris que,
poc a poc, van esdevenint una alternativa als grans supermercats i cadenes de distribució.
Al barri de Vallcarca és difícil trobar productes ecològics,
de temporada i de proximitat. Per aquest motiu, al mercat
de pagès cada dissabte s’hi podran trobar parades de pa,
mel, pasta seca, fruita i verdura, embotits, cosmètica, xocolata, formatges, espècies, infusions, etc. Es pretén poder
solucionar la inquietud de poder alimentar-se d’una manera mes sana i més respectuosa amb el medi que ens envolta
i alhora donar a conèixer els aliments cada estació de l’any
ens ofereix.
Els dies de mercat, la plaça ha esdevingut un punt de
trobada pels veïns i les veïnes. Un espai on es pot venir a a
comprar però també a passejar i fer el vermut, i on la plaça
recupera l’eperit dels dies de mercat que encara es pot trobar als pobles. Aquesta temporada que comença, més enllà de les parades, les famílies hi trobaran un espai per a la
mainada adequat a les necessitats dels més menuts, combinant diferents propostes lúdiques i pedagògiques. També hi
ha espai per les actuacions musicals en directe doncs cada
dissabte es fa el vermut musical a partir de les 13h. I no podia faltar un espai gastronòmic on es podran descobrir els

El Mercat de Pagès de Vallcarca. Foto: Cedida

Aquesta temporada que comença,
més enllà de les parades, les
famílies hi trobaran un espai per
a la mainada més adequat
sabors dels productes de temporada, acompanyats de sucs
naturals o bona cervesa artesana.
El mercat setmanal només tancarà aquells dissabtes que
siguin festius o pont. Amb aquesta premissa es vol consolidar la proposta del mercat de pagès, i donar-la a conèixer
tant als vallcarquins com als veïns i veïnes de La Salut, el
Coll, el Putxet o de la Vila per tal que vinguin a Vallcarca a
passar el matins de dissabte.

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

Exposicions
Fins al 28 de setembre
Exposició: Barcelona – Colòmbia, caminant junts per la lectura. Experiències
bibliotecàries que mostren com la cultura impacta positivament en la vida de la
gent, ajudant i superant contexts de violència en favor de la pau.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)
Fe, pàtria i amor. Mostra sobre la història
dels primers 150 anys del Centre Moral i
Instructiu de Gràcia que proposa un recorregut per les diferents etapes viscudes durant aquests 150 anys per l’entitat,
alhora que també és un testimoni gràﬁc
del moment i de com l’entitat ha anat evolucionant al llarg dels anys en paral·lel a la
societat. La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Col·lectiva de fotograﬁa al Coll.
El centre cívic El Coll La Bruguera inaugura aquest divendres 6 de setembre,
amb una guia comentada, una mostra de
fotograﬁes sobre diversos espais i indrets
del barri, realitzades per diferents veïns i
veïnes del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 30 de setembre
Exposició fotogràﬁca L’inﬁnit de Lluís
Rugama Espasa. Segons explica l’autor,
“el món està arribant a la seva ﬁ i la gent
es va morint a poc a poc. Als que encara sobreviuen els queden tan sols algunes pertinences que arrosseguen amb
ells mentre caminen perduts, nus… En un
món que s’ha estavellat contra el seu inﬁnit”. Aquest reportatge fotogràﬁc es va
dur a terme el 19 de maig del 2018 al Bosc
de les creus, prop d’Òdena.
Espai la Fontana (Gran de Gràcia, 190)
De l’1 al 31 d’octubre
Exposició Persianes de Gràcia. L’art a les
sales del carrer amb mirada danesa, by
Claus Jensen. Una mostra dels centenars
de persianes que l’autor ha fotograﬁat al
barri durant anys. Les fotograﬁes estan
penjades seguint un ordre temàtic, que
clariﬁca les diferències i similituds que es
troben entre les diferents obres. Entre els
temes dominants hi ha persianes amb la
dona com a motiu central, però també de
ﬂors i de cotxes, o sobre qüestions polítiques, entre d’altres.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 2 d’octubre
Concurs de pintura al Passeig de Sant
Joan. Exposició dels guanyadors del XVIII
Concurs de Pintura al Passeig de Sant
Joan, secció aﬁcionats. L’exposició inclou
obres dels artistes Unai Gómez (1r premi), Margarita Serraclara (2n premi) i
Maria Mercè Pou (3r premi). L’Associació
de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan
Fins al 20 d’octubre
Exposicions Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris’, a càrrec de l’Arxiu
Municipal del Districte de Gràcia. Projecte
que aplega tres exposicions, que es presenten a tres districtes de la ciutat: Gràcia,
Sants i Nou Barris, i que volen recordarnos el context i els primers passos que es
van fer per convertir Barcelona en una ciutat democràtica, cultural i moderna.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)

Fins al 30 d’octubre
Exposició fotogràﬁca de Jaume Cosialls
Estructures i ànimes. El mercat provisional de l’Abaceria acull aquesta mostra fotogràﬁca des del passat juliol amb motiu
del primer aniversari del seu trasllat al
passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan 181

Recomanem

Actes
Divendres 27 de setembre
Inici de trimestre fent comèdia. Per a la
gent gran.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 18 h
L’Aventura de llegir - Parlem amb...:
Xerrada Richard Ford amb Anna Guitart.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Contacontes: La Meiga del Armario. Amb
Julia Pérez Fogueira.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 21 h

L’escriptor Richard Ford conversa amb
Anna Guitart sobre el seu últim llibre
El Premi Princesa d’Astúries de les Lletres 2016, l’escriptor nord-americà Richard
Ford és el darrer convidat de les converses literàries a la Jaume Fuster.
L’autor de la trilogia protagonitzada per Frank Bascombe conversarà
amb Anna Guitart sobre la seva última obra, Lamento lo ocurrido, un
llibre de relats publicat en primícia mundial per Anagrama.
Divendres 27 de setembre a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 19 h

Gorg Màgic Festival. Cicle de Tardor.
Alfa en viu (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h
Concert: Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 23.45 h
Dissabte 28 de setembre
II Festival Asobi de jocs tradicionals japonesos i exhibició d’arts marcials. A càrrec
de Dojo, Associació Shogi no Kokoro i collaboració del Consulat del Japó.
Llibreria Haiku (Montseny, 7), de 10.30 a
14 h i 16.30 a 20 h
Presentació del llibre Al margen de la ley.
Llibreria La Caníbal (Nàpols, 314), a les
12 h
Aperitius musicals matinals: Solà &
Estella.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h
Contes al Jardi Secret. A partir de 3 anys.
Per Teresa Puig.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 18 h
Teatre: Qui ets?, de Màrius Serra.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 18 h
Concert poètic. Amb Isis Alegria.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Dimecres 2 d’octubre
Xerrada: Espriritualitat pràctica avui.
Acompanyament als moribunds i espiritualitat. Amb Josep Maria Fericgla, Tew
Bunnag i Mar López.
Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 19 h

Concert: Django & Soda Sessions (jazz
manouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 212.30 h
Dijous 3 d’octubre
Concert d’orgue Bach i els seus precursors del Nord. Interpretat per l’organista
Eudalt Dantí.
Parròquia de Santa Maria de Gràcia
(Gràcia, 3), a les 20.30 h
Divendres 4 d’octubre
Concert: Aldarull + Reskate.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22 h
Diumenge 6 d’octubre
Concert: Trio de corda Fuster.
Obres de Schubert, Boccherini, Clarke i
Ernö Dohnány. Casa Fuster (Jardinets de
Salvador Espriu), a les 18 h

Taller de teatre Cabaret feminista.
Associació entre pobles, Cooperació internacional solidària.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 16.30 h
Teatre: Melocotón en almíbar.
Representació de l’obra de Miguel Miura,
a càrrec de Vada Retro Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Contacontes: Qué me van a hablar de
amor. Per Ana Laura Reichenbach i
Claudio César.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21 h
Diumenge 29 de setembre
Microescape Kids: Escola de màgia.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 11 i
a les 12 h
Contes del Perú (contes i música). Per a
nadons de 0 a 3 anys. Cia Bufanúvols.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 12 h
Festa solidària amb COOL MUSIC BY DJ
AG i un Tiki Xou de danses de la Polinèsia
i música en viu. En suport al projecte “Per
un Somriure ho dono tot” de Tatuadores
per la Pau.

Entitats

Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
Divendres 27 de setembre
les 18 h
Exposició de pintura: Mirades de dona
en diàleg.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19.30 h Dilluns 30 de setembre
A ritme de bolero. L’artista Anxo
Baranga farà una personal interpretació
Veus al Roig: Rosa Pinyol, Arnau
de Teresa Pàmies + exposició Tot és en
Vilardebò i Mercè Rubí.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a els llibres. Teresa Pàmies.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a
les 20.30 h
les 17 h
Dissabte 28 de setembre
Una persona anomenada Teresa Pàmies, Dijous 3 d’octubre
obertura de l’homenatge de l’Ateneu Roig LEM 2019: Black Flower + Canvis Vells.
a l’activista i escriptora catalana. Lectura Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h i a les
23 h
a càrrec de Guadalupe Blesa, Josep Luís
Gallardo i Magalí Serra. Àudio i vídeo,
Raúl Ruiz Serna.
Amb el suport de
Ateneu Roig (Torren d’en Vidalet, 34), a
les 12.30 h
Presentació de la revista Contra toda nocividad.
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Breus

Manel i El Drogas
(ex Barricada),
propers convidats
a Disco100

Un dia més tard del
llançament del seu darrer
disc, Per la bona gent, el
5 d’octubre, la banda
Manel signarà exemplars
d’aquest nou treball a Disco
100, a partir de les 11 del
matí. El disc es publica
gairebé tres anys i mig de
Jo Competeixo. Després
d’aquest esdeveniment, la
popular botiga del carrer
Escorial recupera els Petits
Concerts. Així, la propera
actuació serà dimecres 9
d’octubre amb El Drogas,
antic líder de Barricada,
que presentarà en directe
el seu nou disc Solo quiero
brujas en esta noche sin
compañía.

Bach centra un
nou concert
d’orgue a
Santa Maria
El proper concert d’orgue
a Santa Maria de Gràcia,
organitzat per la pàrroquia
amb el supoort del
districte, tindrà lloc el
proper dijous 3 d’octubre
a càrrec de l’organista
Eudalt Dantí, centrat en
Bach i els seus precursors
del Nord, amb obres de M.
Weckmann, D. Buxtehude
o G. Böhm. Amb entrada
lliure (20.30 h).

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Mascotas 2. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.05.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18.05,
20.20, 22.30.
• Roger Waters Us + Them. Dc, 20.
• Blinded by the Light. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 22.15.
• Los años más bellos de una vida.
Ds, dg, 18. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 18.
• Quién a hierro mata. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 20.
• A dos metros de ti. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.05, 19.05.
• Objetivo: Washington DC. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 22.05.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dc, dj, 20.05. Dv, ds, dg, dl, dm,
18, 21.25.

Cultura
Gràcia perd galeries
d’art clàssiques però
suma nous espais
multidisciplinars
El tancament de galeries històriques com la Comas o
Alejandro Sales i el trasllat de Foto Colectania i Fifty Dots
han modiﬁcat el mapa dels espais expositius al districte

Silvia Manzanera

El observatorio,
Las Cosas de
Martínez i l’església
de la Virreina són
nous referents

E

l mapa de les galeries de
Gràcia ha patit una transformació visible els darrers anys. Tancaments sonats com el de la galeria
Comas o Alejandro Sales -clars referents culturals de ciutat-, o trasllats signiﬁcatius com ara els de
Foto Colectania o Fifty Dots -que
han buscat altres eixos expositius
fora del districte-, ofereixen una
escena totalment diferent pel que
fa als espais d’exhibició artístics.
I els tancaments no són substituïts per altres galeries, sinó que els
nous espais que aixequen la persiana a la Vila els darrers temps responen a una altre estil. “Es tracta d’espais multifuncionals, sales
polivalents que s’allunyen de la
idea clàssica de galeria d’art, amb
moltes més activitats i més obertes i accessibles al públic”, explica el crític d’art Ramon Casalé. Un
exemple clar d’aquesta tendència
seria la sala Mezanina, a Ramón y
Cajal, o la més recent, Miluna, activa des del passat mes de juliol a
Providència (veure l’Independent
765); o la galeria Cobeña, un espai
d’art contemporani que va obrir a
Joan Blanques a ﬁnals de 2018.
• IT: Capítulo 2. Ds, dg, 20.05. Dv, dl,
dm, 16.30, 20.05. Dc, dj, 16.30.
• Manou. Ds, dg, 16.05, 18.05.
• Bienvenidos al barrio. Ds, dg,
18.15, 20.15, 22.15. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
16, 19, 22.
• Rambo - Last Blood. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.10, 19.10, 22.10.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Dv, ds, dc, dj, 17,
19.30, 22. Dg, dl, dm, 17, 19.30.
• El papel de sus vidas. Dv, dl, 16,
20. Dv, ds, 18, 22. Dg, 20. Dc, 16.
Dg, dl, dc, 18. Dj, 22.
• Basia, créixer és un embolic. Ds,
dg, 16.30.
• Señor. Dv, dl, dc, 16, 20. Dv, ds, dc,
18, 22. Ds, dg, 20. Dg, dl, dm, 18.
Dm, 16. Dj, 17, 22.
• Lina. Ds, 20.

Miluna, al carrer Providència, forma part del mapa de galeries des del juliol. Foto: A.V.

Alejandro Sales, amb més de
tres dècades de trajectòria, va
tancar el juliol de 2017. L’adéu de
la Comas a Jardinets també va tenir repercussió més enllà de l’entorn artístic; a punt de complir els
40 anys s’havia convertit en una
referència cultural a la ciutat. Per
al crític, una clausura que va ser
determinant per canviar el mapa

del sector a Gràcia va ser l’adéu de
Verdi de la galeria Paspartú. Però
encara n’hi ha que resisteixen: la
sala Rovira, Miquel Alzueta, l’Espai B o la galeria H2O pel que fa a
art contemporani. O Palau d’Antiguitats, referent d’obra gràﬁca
i gravat. “Sens dubte Gràcia és
un districte destacat pel que fa a
nombre de tallers d’artistes i d’es-

• Manou. Ds, dg, 16.
• Rigoletto. Dm, 16.30.
• Push. Dj, 19.30.
• Us + Them. Dc, 20.30.

dm, dc, dj, 16, 17.50. Dv, dl, dc,
20.10, 22.30. Ds, dg, 11.30, 20.10,
22.30. Dm, 20.30, 22.30.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 18.20, 22.30. Dv, dl, dm, dc, 16,
20.10. Ds, dg, 11.30, 16, 20.10.
• The Laundromat: Dinero sucio.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16. Dv, dl,
dm, dc, 20, 22. Ds, dg, 11.30, 20, 22.
• Quien a hierro mata. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 17.55.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dc, 16, 19, 22. Dm, 16.
• Mientras dure la guerra. Ds, dg,
11.30.
• Vermeer y la música. Dm, 18.15,
20.30.
• Retrato de una mujer en llamas.
Dm, 20.15.
• Karakiri. Dj, 20.15.
• Wonder Wheel. Dj, 22.30.
• Basia. Ds, dg, 11.30.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Bohemian Rhapsody. 18,
20.25. The party. 16, 22.35.
• Sala 2: L’editor de llibres. 16, 18,
22.10. Ds, dg, 18, 22.10. La llibreria. 20.
• Sala 3: Tres anuncios en las afueras. 15.50, 18, 20.10. L’última lliçó.
22.10.
• Sala 4: Garbo. 16, 20.25. El gorrión
rojo. 18. L’espia roja. 18.
TEXAS NANOS:
• Joguets guardians. 16.
Verdi. Verdi, 32.
• Litus. Dv, ds, dg, dl, dc, 16, 18.20,
20.40, 22.30. Dm, 16, 22.30. Dj,
20.40.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,

pais tant d’exhibició com de creació”, afegeix Casalé.
En els darrers anys, també han
aparegut espais més especialitzats en fotograﬁa, com ara El observatorio, al carrer Camprodon,
o que combinen botiga, espai
d’exposició i una força activitat
cultural com el cas de Las Cosas
de Martínez, a Diluvi. A més, resulta destacable, segons Casalé,
que llocs com ara l’església de la
Virreina facin, en ocasions, de
sala d’exposició. La diversitat i
l’especialització, trets característics a la Vila.
A la pregunta de si el sector està
en crisi, el crític d’art prefereix
mostrar-se optimista perquè tot i
que l’experiència dels darrers anys
dibuixa una tendència a la baixa,
els nous projectes -amb les seves
particularitats- demostren que
l’art té futur.

•

Verdi Park. Torrijos, 49
• Los años más bellos de una vida.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.15, 18.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.
• Dolor y gloria. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 22.
• Señor. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
16, 18. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.10,
22.05. Dj, 22.30.
• Blinded by the light. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 17.55. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 22.30.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 20.10,
22.15. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• El hotel a orillas del río. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• The Laundromat: Dinero sucio.
Dj, 11.30, 20, 22.10. Dv, dl, dm, dc,
11.30.
• Ad Astra. Dj, 20.10, Dl, dc, 11.30.
• Downtown Abbey. Dj, 11.30,
20.10, 22.30. Dv, dl, dm, dc, 11.30.
• Vermeer y la música. Dm, 11.30.
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Porta4 celebra la
tercera mostra de
teatre breu i inaugura
un festival de cine
El públic podrà votar entre quatre propostes i l’obra
seleccionada guanyarà una residència a la sala gracienca

S.M.

A

quest cap de setmana
Porta4 presenta la tercera Mostra de Teatre
Breu, durant la qual el
públic podrà votar per
una de les quatre peces que més li
hagi agradat; la companyia seleccionada guanyarà una residència
a la sala gracienca. Així, divendres
i dissabte hi ha tres sessions programades de 90 minuts cadascuna. i diumenge es farà el passi de
l’obra guanyadora més un col·loqui
entre la companyia i el públic on es
parlarà de la peça i del futur projecte en residència. La primera de
les peces seleccionades és Love me
tendre, escrita per Núria Montes i
dirigida per Albert Baldomà, amb
els intèrprets Lorena Mulet, Oriol
Vázquez i Núria Montes. Es tracta
d’una proposta intimista amb dues
dones que s’enfronten a la redescoberta i acceptació de la pròpia
identitat.
La segona, Interrail, de la Cia
Les Candidates, està escrita i dirigida per Jaume Viñas i interpretada per les creadores Rocío
Balagué i Marina Buisan, que proposen un espai per a la reflexió
sobre el gènere. Creada per Laura
Paulí i Marina Callís, Joc de Teatre
(o amistats tòxiques) posa sobre
l’escenari la necessitat d’explorar
la complexitat de les relacions entre iguals. I Hamlet radical completa el cartell; una creació de Daniel
Naranjo, interpretada per Cristina

La proposta intimista ‘Love me tendre’, a la mostra de teatre breu. Foto: Cedida

Serrano i Max Gabriel. Hamlet
Radical uneix dues reﬂexions: la
primera és el nom d’Ofèlia; la segona, l’impacte de l’ús – i abús –
dels Mass Media en les conductes
i relacions humanes.
També aquest cap de setmana tindrà lloc a la sala gracienca
el Festival de Cinema i Teatre de
Porta4, un espai de trobada entre
aquestes dues disciplines, on es
donaran a conèixer obres sorgides
del món audiovisual, de les arts escèniques o de la unió d’aquestes
dues. A la vegada, es donarà veu
a professionals de tots dos àmbits
per aprendre de les seves experiències. El Festival ofereix activitats per a totes les edats i també
serà l’ocasió per presentar la línia
de formació Porta4 Cinema, amb
cursos i tallers per a nens i nenes,
joves i adults.

•

el
cartell

Divendres 27 de setembre
III Mostra de teatre breu: tres
sessions de 90 minuts amb les
quatre peces de teatre breu, a
les 17 h, les 19 h i les 21 h, i dissabte mateix horari
Dissabte 28 de setembre
Curts dirigits a infants de 6 a
10 anys, a les 11 h
Cinema kids, a les 12.30 h
Cinema adults, a les 18 h
Adaptacions de cine a teatre:
Diana, a les 20 h
Diumenge 29 de setembre
Obra guanyadora + col·loqui, a
les 18.30 h

Macromassa: concert esperat en el
dispositiu LEM més a prop de la paritat
El 24è encontre internacional de músiques experimentals arrenca
aquest dijous amb un 30% més d’actuacions i dos nous espais
S.M.

P

er primer cop a la història
del LEM -la 24a edició ha començat aquest dijous al Texas
amb l’actuació de Núria Andorrà
i Christiane Bopp- el llegendari grup de música experimental
Macromassa hi actuarà. El motiu
de la tardança, el pudor, en paraules d’un dels seus membres, Víctor
Nubla, també impulsor de Gràcia
Territori Sonor i del festival; la sessió serà a taquilla inversa el 5 d’octubre en un dels espais nous de
l’edició d’enguany, la capella mo-

dernista del Col·legi Major Ramon
Llull. “Quan vam començar no volíem autoprogramar-nos, hagués estat prevaricació, però ara ja estem
lliures de tota sospita”, ha explicat
l’escriptor i músic gracienc durant
la presentació del dispositiu.
Així, ﬁns al 26 d’octubre el certamen se celebrarà a 11 espais diferents de la ciutat, amb un programa de 29 activitats (un 30% més
que l’any passat), repartides en 19
sessions que sumen una seixantena
d’artistes d’arreu del país i del món.
Gairebé un 45% de les participants
al LEM 2019 són dones. I més xifres:
en 23 anys hi han passat 2.938 artis-

tes i s’han registrat gairebé 195.000
espectadors. El 25è aniversari ja comença a rondar en les ments dels
seus organitzadors. Serà especial,
adverteixen.
La tasca de destacar noms del
cartell ha estat difícil pels organitzadors del LEM. Alguns plats
forts, però, són: el badaloní Ferran
Besalduch (saxos) i el noruec Ingar
Zach (percussió), i a la segona part
Carlos Zíngaro (violí) i Ulrich
Mitzlaff (violoncel), l’11 d’octubre
al CAT, el segon espai nou, que el
festival ha recuperat. O la francesa
Anne Gillis, artista de culte, a l’auditori del MACBA, el 24 d’octubre.

•
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La torre del carrer Pau Alsina en el partit Europa-Terrassa de fa uns dies i imatge de la visita de l’alcalde Masó el setembre de 1973. Foto: Albert Benet

Un club apagat

D

esprés de dues jornades fosques al Nou Sardenya
(dos empats decebedors i a les palpentes contra el
Terrassa i el Vilassar de Mar), l’Europa encetarà
demà passat contra el Cerdanyola l’horari matinal
de lliga. Amb el canvi d’horari s’evitarà reproduir
la vergonyosa imatge dels darrers partits nocturns, en què
més de la meitat dels focus no es van encendre . Alguns socis
sarcàstics atribueixen les greus errades locals en la defensa
a la negror del camp. Una excusa que l’equip va desmentir
la setmana passada a Vilatenim, on les píﬁes encara van ser
més grosses i preocupants tot i jugar amb llum solar i una
gespa en bon estat. Altres seguidors, més crítics, pensen que
l’equip funciona com els llums: a mig gas. Potser tenen raó
ja que tothom n’espera molt més. Finalment, els europeistes més pessimistes veuen la foscor actual del Nou Sardenya
com l’anunciació de la mort de l’entitat. Certament, som un
club envellit i des de fa massa dècades resignat amb el seu
destí decadent. Però hem sobreviscut 112 anys.
Ironies a banda, la instal•lació elèctrica del camp de
l’Europa fa mesos que ha dit prou i és per això que cal que
la junta que presideix en Víctor Martínez i l’Ajuntament
de Barcelona posin ﬁl a l’agulla en la seva renovació total. Instal·leu l’enllumenat nou i després ja discutireu qui i
com el paga! Penso que la solució passa per una arribar a
una entesa amb l’Ajuntament de Barcelona i no pas amb el
Districte de Gràcia, on ningú no atén les peticions de la consellera republicana Núria Pi. Per això, penso que cal picar
la porta d’algú que mani de debò, com ara el regidor d’Esports, el socialista David Escudé i exposar-li obertament
la gravetat del problema. Perquè no oblidem que l’Europa

és patrimoni de Gràcia però també ho és de Barcelona. No
endebades va ser un dels tres clubs de la ciutat que el 1929
van fundar la Lliga espanyola. Un fet que hauria de ser motiu d’orgull del consistori municipal.
Segur que hi ha solucions que complaguin les dues parts:
propietat i gestor. Sense acord ni solució, l’Europa és qui en
surt perjudicat ja que no es pot ni entrenar ni jugar al vespre en condicions òptimes. En els dos partits tenebrosos jugat ﬁns ara a casa, la marca “CE Europa” n’ha sortit malmesa davant els equips rivals, la federació i el públic en general.
Convé doncs, que la junta tingui l’agilitat i l’astúcia necessàries per a fer venir el senyor Escudé al Nou Sardenya i comprovi l’estat de l’enllumenat in situ i de passada conegui la
nostra història centenària. Perquè Barcelona és més que un
club, encara que molts no ho sàpiguen.
A pesar de què la història ens diu que els polítics locals
només s’atansen al camp gracienc quan l’Europa assoleix
un èxit esportiu bé quan hi ha eleccions a la vista, l’hemeroteca recull alguna excepció digna de recordar. A les acaballes del franquisme, l’alcalde Enric Masó (1924-2009) va
escoltar la petició d’auxili de l’aleshores president europeista, senyor Hidalgo, qui sol•licitava l’ajut del consistori
davant les molèsties i l’escapçament d’una part de les graderies i accessos que va causar l’obertura del Cinturó de
Ronda. La premsa s’havia fet ressò de la situació desesperada de l’Europa i l’alcalde Masó es va presentar per sorpresa al camp, a la mitja part d’un Europa-Maó de lliga (3-0).
D’aquella visita oﬁcial del 23 de setembre del 1973, enmig
de les Festes de la Mercè) se’n va derivar una subvenció
econòmica, que el club va agrair.

•

ot gran procés històric ha vingut
sempre acompanyat d’una revolució
tecnològica (la roda, la impremta) i
l’aparició de noves classes socials i ideologies. La societat capitalista va donar lloc
a la classe obrera, a la lluita de classes, la
ideologia marxista o els partits comunistes. Avui dia vivim un nou procés històric impulsat per la revolució tecnològica
de les TIC o Tecnologies de la Informació
i Comunicació i ha posat el món potes
amunt en pocs anys. Visquem en la societat de la informació i el coneixement on,
la (aparent) democratització de la informació i l’eclosió de l’economia de consum
(oci, comunicació, turisme) ha provocat
canvis estructurals econòmics a tots els
nivells (des del domèstic ﬁns als grans
mercats ﬁnancers). El trasbals econòmic
ja ha provocat la primera gran crisi ben
similar a l’etapa de desindustrialització
i privatització de l’era Thatcher als 70 i
80. La reacció cultural d’aleshores va donar lloc a les anomenades tribus urbanes,
moltes d’elles vinculades al desencant i
al “no future” com a motor de resposta:
punks, heavys o skinheads eren exemples
ben representatius.
Avui dia han desaparegut les classes
socials (només hi ha rics i supervivents),
les ideologies i tota resposta cultural autèntica. Ergo, no hi ha tribus? Sí, però
son diferents: iaioﬂautes, manters, kellys, mercaders de la ferralla o refugiats conformen una mena d’últims mohicans de la lluita i la solidaritat. Tots
tenen en comú que son la resposta a la
precarietat econòmica global i les injustícies. No porten xupes de cuir, tatuatges, ni crestes. El món s’està tornant tan
salvatgement individualista i irreal que
l’únic contrapès és el d’armar una tribu. Sona molt primitiu i ancestral i poc
postmodern. Però accedir a molta informació no ens fa ni més crítics ni més
dialogants. A moltes tribus de l’Àfrica
els nens son educats per tota la comunitat. És tota una actitud davant el món.
Pertànyer al món de la hiperventilació
informativa ja no és un element diferenciador de la resta del món. És pertànyer
a un ramat. Un ramat, on el pastor té
forma de pantalla.
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