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Les Casetes d’Encarnació,
sense blindatge per ser escola
i amb el contenciós ja obert
L’Ajuntament no té garantida la majoria absoluta per canviar la qualiﬁcació
a equipament i conﬁa en un pacte amb els propietaris abans d’anar a judici
Albert Balanzà

E

l mandat ha començat amb força a Gràcia en un dels
eixos de pugna que més s’ha escalfat en l’últim any,
el de l’habitatge i la transformació del nucli històric,
que està en joc en l’àmbit de les anomenades Casetes
d’Encarnació. La suma de majories polítiques, que
en el mandat passat va caure en els primers tràmits del
costat favorable a la protecció dels casalots en un resultat
molt ajustat (amb l’aprovació inicial de la conversió dels terrenys en equipament), ha canviat després de les eleccions
del mes de maig i el ple de Gràcia d’aquest dimecres no ha
pogut aprovar l’informe favorable de la modiﬁcació del Pla
General Metropolità en els números 13-15-17 per implantarhi una escola bressol en el tràmit d’aprovació provisional
que en les properes setmanes s’ha de votar a l’Ajuntament.
“Necessitem majoria absoluta, i estem fent una interpellació als grups municipals perquè tots fem esforços i això
prosperi”, va demanar al ple el portaveu de BCN En Comú i
de l’equip de govern de comuns i PSC, Jordi Farriol.

El detall del canvi de categoria urbanística, segons apunten fonts municipals, és essencial per blindar jurídicament
qualsevol possibilitat de compra dels terrenys per part de
l’Ajuntament apel·lant a l’interès públic d’un equipament
en una zona en què programàticament el municipi hi està
buscant espai per ubicar una escola bressol. Les mateixes
fonts adverteixen que no és possible justiﬁcar aquest interès públic si es manté l’actual qualiﬁcació urbanística d’habitatge en els terrenys.
La diﬁcultat de pacte polític s’acompanya, a més a més,
aquestes setmanes de l’arrencada de la gran partida que
l’Ajuntament disputarà amb els propietaris de les Casetes,
Encarnación Invest S.L., la família Campalans, que encara
disposen de llicència d’obres (suspesa provisionalment) i
que ja ha arrencat els tràmits judicials del procés contenciós-administratiu amb el que pretenen fer valer el seu dret
a ediﬁcar. El punt de partida, segons els càlculs de l’Ajuntament, són els 4,69-4,92 milions d’euros (més danys i perjudicis i costos judicials) que es van calcular a l’abril, si bé
el consistori conﬁa en un pacte amb els propietaris abans
de la vista. Pàgina 3

Les Casetes d’Encarnació, acumulant pols i runa. Foto: A. Vilardaga
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El ple rebutja
facilitar a C’s
una llista
d’espais okupats
Els vots de l’equip de
govern BComú-PSC
i d’ERC han rebutjat
aquesta vegada facilitar
una llista de cases
okupades a l’oposició sota
l’argument principal que
la iniciativa barrejava
assentaments, habitatges
amb famílies o espais de
moviments socials. El
conseller de seguretat,
Alberto Lacasta, va
apuntar que la llista
com a transparència pot
posar en risc “la protecció
dels drets fonamentals”.
L’última llista d’espais
públics i privats facilitada
pel Districte, a petició
del PSC, data del juliol de
2018, quan es van detallar
34 espais de caràcter
privat i 5 de públic.

Condemna de les
detencions i de
l’intent de vincle
CDR-terrorisme
El ple del districte ha
aprovat aquest dimecres
en una declaració
institucional “l’equiparació
entre independentisme i
terrorisme” que s’ha fet
en les últimes setmanes
a nivell mediàtic i
judicial i “la campanya de
criminalització” contra
el sobiranisme, a més
de rebutjar la violència i
l’operació policial contra
els set membres dels
Comitès de Defensa de la
República detinguts en els
últims dies.

Política
Badia insta a prioritzar
en el Pla d’Actuació
habitatge, salut,
educació i esports
L’oposició polemitza amb les poques concrecions en
habitatge i en el model de celebració dels actes de la Diada

Albert Balanzà

E

l mandat 2019-2023 ha arrencat ja del tot aquest dimecres amb el primer ple
de contingut en el qual no
només el nou equip de govern format per BCN En Comú i
PSC i la resta de grups han pogut
verbalitzar les seves prioritats
sinó que el regidor, Eloi Badia, en
el seu primer informe, ja ha instat els veïns a col·laborar aquesta
tardor en la deﬁnició del nou Pla
d’Actuació del Districte (PAD).
Badia ha parlat de “reptes titànics” sobretot en habitatge i
en qualitat de l’aire: en el primer
cas perquè cal deﬁnir en aquest
mandat “el parc públic d’habitatge de lloguer assequible que no tenim” amb eines diferenciades per
als cinc barris de Gràcia. “Som el
districte amb menys parc públic
d’habitatge de tot Barcelona i probablement de tot Europa”, ha advertit. En el segon cas, la traducció de les mesures d’emergència
climàtica a Gràcia es percebrà en
la redeﬁnició de l’espai públic posant “al centre” el vianant i abordar l’aparcament de les motos
alliberant les voreres. Badia també ha recordat que en educació
es farà en aquest mandat la construcció de l’IES Vallcarca i en esports la gestió directa del poliesportiu Josep Comellas.

El regidor Eloi Badia exposa les seves prioritats per deﬁnir el nou PAD durant el ple de dimecres. Foto: A. V.

L’alcaldessa a Gràcia, dos dies
encara sense data. L’anunciat
aterratge d’Ada Colau als districtes,
no només per repetir trobades amb
veïns que en el passat mandat va fer
a la Vila, a Grassot i a Vallcarca sinó
també per convocar organismes de
ciutat, encara no té data local. Seran
dos dies, en tot cas, i aquesta tardor.
El programa previst serà comissió
de govern, trobada amb l’alcaldessa
i reunions al territori amb el veïnat.

En el torn dels grups, l’equip de
govern i l’oposició només es van
enganxar en habitatge quan el
portaveu de Ciutadans, Jordi Bea,
va retreure a BCN En Comú de no
haver fet “res” i Badia va respondre que els projectes de Rambla
de Prat i Encarnació “els podem
aprovar el mes que ve” si hi ha
majoria política. També la portaveu d’ERC, Olga Hiraldo, va demanar redeﬁnir l’acte de la Diada a
Gràcia perquè tingui de nou més
“pes polític”, i va ser contestada pel portaveu de BCN x Canvi,
Jordi Daura, en sentit contrari
perquè el model segueixi sent el
vigent i en mans de les entitats i
no dels partits.

•

L’Ateneu Llibertari dedica
una mostra a Edu Moner
L’entitat fa balanç amb 347 activitats en tres anys de recuperació
A. B.

L

’Ateneu Llibertari del carrer
L’Alzina accelerarà aquest octubre la dinàmica atapeïda
d’activitats que acostuma a tenir amb una exposició dedicada
a l’activista Edu Moner, mort ara
fa quatre anys i referent del moviment que, entre altres accions sonades, va okupar el 1996 el cinema

Princesa. Moner, un dels primers
insubmisos catalans que va patir
pena de presó, ja va ser homenatjat el juny de 2016 en el marc de la
Festa Major del Coll amb una mostra col·lectiva amb obres realitzades amb diferents tècniques.
En aquesta ocasió, el divendres
11 (19.30 h), quasi coincidint amb
l’aniversari de l’adéu, un 8 d’octubre, l’Ateneu opta per una nova exposició que es titula Edu Moner, la

lluita contínua. La mostra recull
dades biograﬁques de l’homenatjat, escrits de família i amics, treballs gràﬁcs -com un cartell de les
Festes Llibertàries de Gràcia- i fotograﬁes diverses. Moner va formar part de l’Ateneu Llibertari de
Gràcia, quan aquest tenia la seu
històrica del carrer Perill 52, durant 12 anys i, entre altres, el poeta Jesus Lizano li va dedicar el poema: Edu encarcelado.

Edu Moner durant el desallotjament del cinema Princesa el 1996 . Foto: Indymedia

Aquesta activitat, en una setmana prou plena a l’Ateneu on destaca dimecres 9 la primera presentació pública del llibre Geografia
d’Abel Paz, de Fernando Casal i

Maria Antonia Ferrer (vegeu núm.
751, i dijous 10 un docufòrum sobre
Pedro Álvarez, donen empenta a
l’entitat, que aquest estiu va fer un
balanç d’actes: 347 en tres anys.

•

Societat
Les Casetes d’Encarnació
no tenen suma política
per ser escola mentre el
contenciós ja és obert
Només l’equip de govern recolza ara el canvi de qualiﬁcació,
essencial perquè l’Ajuntament pugui comprar els terrenys

Salvem L’Alzina presenta
al·legacions. L’assemblea de
veïns organitzats al voltant de
les Casetes ha explicat al ple els
seus quatre eixos d’al·legacions:
procés participatiu per deﬁnir
usos i gestió, espais polivalents i
redeﬁnició de l’alçada, habitatge en
règim de lloguer social per a joves,
gent gran i col·lectius desafavorits,
espai verd públic al voltant de
l’alzina bicentenària i autogestió.
La cantonada d’Encarnació amb Manrique de Lara, amb les Casetes. Foto: A. V.

Albert Balanzà

L

’Ajuntament no té garantit
ara mateix (o fins i tot ho
té garantit menys que en
el passat mandat) el canvi de qualificació dels terrenys de les anomenades Casetes
d’Encarnació perquè en lloc del
projecte d’habitatge plantejat per
Encarnación Invest S.L. s’hi pugui
aixecar una escola bressol municipal i pisos en règim de parc públic. L’única raó d’aquest canvi és
el canvi de suports entre l’aprovació inicial que es va votar el passat 15 d’abril (amb 20 vots a favor
entre BCN En Comú, ERC, CUP i

els dos edils no adscrits) i els posicionaments d’aquest dimecres
al ple de Gràcia que pressuposen
una majoria absoluta encara més
llunyana (18 vots de l’equip de govern format per comuns i PSC).
“Necessitem majoria absoluta, i
estem fent una interpel·lació als
grups municipals perquè tots fem
esforços i això prosperi”, va demanar al ple el portaveu de BCN En
Comú i de l’equip de govern de comuns i PSC, Jordi Farriol.
El procés, des que un ja llunyà
8 de novembre els veïns es van començar a organitzar quan es van
trobar la maquinaria d’enderroc
al carrer Encarnació, converteix
en essencial l’ampliació d’aquesta

majoria almenys ﬁns als 21 vots per
blindar la requaliﬁcació urbanística d’habitatge cap a equipament
perquè només com a equipament
l’Ajuntament podrà argumentar
amb solidesa l’interès públic de
comprar els terrenys per fer-hi una
escola bressol i revertir ﬁnalment
la llicència d’obres suspesa provisionalment. Fonts municipals han
explicat que no és possible justiﬁcar aquest interès públic si es manté l’actual qualiﬁcació urbanística
d’habitatge en els terrenys.
La complexitat del pacte polític
arriba en un moment també en què
l’Ajuntament també ha conegut que
els propietaris han fet el pas a l’ho-

ra d’engegar els tràmits judicials
del procés contenciós-administratiu que hauria d’acabar dirimint en
un judici el dret dels propietaris a
construir el projecte de 28 habitatges i 42 aparcaments, encara que ja
en els últims mesos s’avancés en els
possibles retocs de la promoció.
Fonts municipals han admès
que el contenciós està en marxa
però que alhora la voluntat per
part de l’Ajuntament és que hi
hagi un acord amb els propietaris
abans de la vista i partint dels càlculs d’expropiació que es ﬁxaven al
voltant dels 4,69-4,92 milions d’euros (més danys i perjudicis i costos
judicials).

•

L’Independent de Gràcia
4 d’octubre de 2019

3

Breus

Les benzineres
de Gràcia tindran
punt elèctric i no
es podran ampliar

Les benzineres del districte
(plaça Comín, carrer
Legalitat -foto-, avinguda
Vallcarca i passeig Vall
d’Hebron) només podran
fer obres de consolidació i
reparació, no d’ampliació,
d’acord amb el pla especial
de ciutat que dimecres va
rebre informe favorable
al ple. El pla exclou la
possibilitat d’obrir nous
negocis d’aquest tipus
a Gràcia perquè només
estaran permeses en en
vies d’accés a les rondes de
certa amplitud i no en sòl
d’equipament. Les quatre
hauran d’incorporar un
punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics.

Troben en
24 hores una
dona de Gràcia
desapareguda
Els Mossos han localitzat
aquest dimecres sana i
estàlvia la Magdalena,
una dona de 86 anys que
va desaparèixer a la Vila
el passat 25 de setembre.
La policia va fer una crida
a les xarxes per localitzarla aquest dimarts. Quan
no havien passat ni 24
hores de la crida policial,
els Mossos van anunciar
a través de Twitter que
la senyora havia estat
localitzada i van agrair la
col·laboració ciutadana.
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L’hotel Seventy del
carrer Còrsega
obre portes sense
l’aparcament

Societat
L’Ateneu de Fabricació torna a
endarrerir-se per concursos de
proveïdors que han quedat deserts
L’espai està enllestit des del març però els lots de maquinari no s’han subministrat
perquè les empreses aspirants no estaven al corrent de pagament amb Hisenda

Després de quatre anys
llargs d’obres a Còrsega
344, ja a la banda del
carrer que pertany a
l’Eixample, la setmana
passada va obrir portes
el nou hotel Seventy, de
NyN, que s’ha estrenat
almenys en les seves cinc
plantes on hi ha el hall
i les habitacions, però
que encara treballa per
enllestir les sis plantes
soterrànies on hi ha
l’aparcament. El projecte,
encarregat a l’Oﬃce of
Architecture in Barcelona
de Carles Ferrater, destaca
per l’estalvi d’energia amb
façana ventilada.

Mostra al Districte
del concurs de
pintura al passeig
de Sant Joan
Des d’aquest dimarts i ﬁns
al 15 d’octubre el Districte
acull una exposició
dels treballs de pintura
premiats en l’últim
concurs de pintura al
passeig de Sant Joan, una
de les principals activitats
de la Festa Major del
Camp d’en Grassot,
que se celebra al juny.
L’organització va a càrrec
de l’Associació de Veïns
del Passeig de Sant Joan.

La previsió
última d’obertura
se’n va ara al
novembre en el
millor dels casos

L’anomenat Ateneu de la Creativitat, centrat a recuperar tècniques artesanals en roba i fusta, encara tancat. Foto: A.V.

Albert Balanzà

E

l naixement de l’Ateneu de
Fabricació del carrer Perill,
impulsat ara fa dos mandats per CiU i entomat ara
fa quatre anys per BCN En
Comú, comença a agafar aires de
tragicomèdia a l’hora de complir
terminis, un cop s’ha evidenciat
un nou endarreriment després
que al març s’enllestís tota l’estructura interior i exterior (amb
visita oberta a premsa) i s’anunciés que al juny ja s’hi farien els primers tallers.
Les primeres dates d’obres ja es
van apuntar el 2015 però el 2016 es
va anunciar una redeﬁnició d’usos
de l’espai amb un procés participatiu i la cessió provisional de l’espai

Novembre de 2016. BIMSA
presenta el projecte d’Ateneu de
Fabricació al carrer Perill anunciant
l’estrena per al març de 2018.
Agost de 2017. Surt a licitació l’obra
després del debat que ha redeﬁnit
els usos de l’espai. El nou termini
de lliurament és mitjans de 2018.
Novembre de 2018. Inici
d’obres i nou termini oﬁcial:
segon trimestre 2019. Ara lots de
maquinari queden deserts i la
data ﬁnal és novembre de 2019.

a la Fundació Festa Major ﬁns a la
tardor perquè hi fes guarnits. No
s’hi va arribar a fer res.
L’anomenat Ateneu de la Creativitat -així es batejarà i s’integrarà
en la xarxa d’aquests equipaments
a la ciutat- ﬁnalment se centrarà
a recuperar tècniques artesanals
en roba i fusta, però l’espai fa mesos que cria pols perquè alguns
dels concursos de proveïdors que
havien de subministrar maquinari han quedat deserts, segons han
explicat fonts municipals.
Les empreses que es es van presentar a la licitació dels lots de maquinari, segons apunten aquestes
mateixes fonts, no estaven al corrent d’alguns deures amb Hisenda,
cosa que esdevé un requisit imprescindible per tancar una contractació amb una administració
pública, i algun lot ha quedat desert. La previsió última d’obertura,
més enllà de l’anunciada voluntat
d’obrir oﬁciosament al juny i fer la
inauguració oﬁcial aquest setembre, se’n va ara al novembre en el
millor dels casos.
La voluntat del Districte amb el
nou equipament del carrer Perill,
una nau datada de l’any 1910 on
darrerament hi havia hagut una
empresa d’arts gràﬁques i un parc
de jocs infantils, també era convocar alguns organismes de participació, però tot ha quedat pendent
dels últims serrells.

•

La Urbana detecta xeringues a Gal·la Placídia
Famílies usuàries del parc alerten la policia, que ha activitat el protocol per retirar-les, després de 2 anys sense cap avís
S. M.

L

a Guàrdia Urbana ha posat en
marxa el protocol per retirar
les xeringues que les famílies
usuàries del parc de Gal·la Placídia
van veure en els bancs de fusta a
mitjans de setembre. Un cop van
rebre l’avís a través del formulari de l’Ajuntament, la policia va
posar en funcionament els passos necessaris perquè la brigada
de neteja les retiri. Segons va explicar la Guàrdia Urbana a la darrera comissió de seguretat del

Districte, celebrada dijous passat,
feia dos anys de l’últim avís de xeringues en aquesta zona de la Vila,
deixades per algunes de les persones que dormien en els bancs. De
fet, no els consta més casos ni denúncies relacionades amb aquesta problemàtica en el darrer any
a Gràcia. De tota manera, les famílies que van veure les xeringues
es van mostrar molt preocupades
perquè és una zona “on cada dia
juguen centenars d’infants del
barri”, i van donar l’avís als responsables públics per evitar que
es produís “cap problema greu”.

Xeringa en un dels bancs de la plaça Gal·la Placídia. Foto: Cedida

Per la seva part, el regidor del
Districte, Eloi Badia, acompanyat
per Albert Batlle, tinent d’alcalde
de seguretat i prevenció de l’Ajuntament de Barcelona que va assistir a la comissió per recollir
les demanes i inquietuds de les
entitats i veïns del districte (veure l’Independent 770), va afegir
que la problemàtica de les xeringues a causa del consum de drogues al carrer no formava part de
les principals preocupacions dels
graciencs; només s’havia denunciat un cas en un consell de barri
de Camp d’en Grassot.

•

L’Independent de Gràcia
4 d’octubre de 2019

5

6 L’Independent de Gràcia
4 d’octubre de 2019

Els Moros i Cristians
de la Casa de
València desﬁlaran
pel carrer Gran
L’‘entraeta’ coincidirà amb la
diada del comerç al carrer

Societat
El Mercat de la Llibertat
celebra els deu anys de la
reforma amb una festa
L’estrena de l’equipament, un 20 d’octubre, va servir per eliminar
el vial de Riera de Sant Miquel on hi havia el mercat provisional

A.B.

E
Redacció

L

a festa de Moros i Cristians del País Valencià, que
s’ha anat introduint en el calendari festiu de Gràcia
per l’activitat creixent de la Casa de València del carrer Còrsega, tornarà a aterrar a la Vila aquest dissabte
(19 hores) amb l’anomenada entraeta que les ﬁlaes vingudes deVillena, Ibi, Llutxent i de la Casa València de
Gavà faran des del carrer Gran amb Nil Fabra ﬁns a plaça de la Vila. També hi participaran la Muixeranga de
Barcelona, la Banda de Música La Valenciana i la Colla
Borumballa de dolçaines. La festa valenciana coincidirà amb els principals carrers tallats per la diada del comerç al carrer i per la jornada mensual de paciﬁcació
del carrer Gran

•

l nou Mercat de la Llibertat
ja fa deu anys que va estrenar la reforma, amb un canvi de fesomia que va anar
precedit per dos anys i vuit
mesos d’obres i de vida dels paradistes a la carpa provisional que es
va muntar a la plaça Gal·la Placídia.
Aquella reforma, amb reducció de
parades però amb una reordenacio més còmoda per a clients i botiguers, també va servir per guanyar un nou espai d’estada quan el
Districte va decidir anul·lar el vial
que pujava des de Riera de Sant
Miquel ﬁns al colze de l’estació de
FGC. “Vam venir a treballar un 20
d’octubre; tot va anar prou depressa”, recorda avui la presidenta de la
junta del mercat, Maria Soler, que
compleix quinze anys de mandat.
Amb l’estabilitat del pas del
temps i del bon resultat del nou

Entrada nord del mercat de la Llibertat, aquest dimecres. Foto: A. Vilardaga

equipament, els paradistes de la
Llibertat celebraran el pròxim dissabte 26 d’octubre, de vuit a dotze
del vespre, una festa al carrer. Tal
com explica Soler, com que la celebració dels deu anys passa perquè
els paradistes no s’hagin d’arremangar, a partir de les vuit del vespre hi haurà pastís, cava i pica-pica

a la cantonada del mercat amb el
carrer Berga. També hi haurà actuacions infantils, tallers de caricatures, una batucada i una orquestra.
Soler remarca que la celebració
és un punt i seguit perquè al mercat “sempre estem fent coses”: al
novembre, per exemple, faran descomptes afegits pel Black Friday.

•

Societat
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Com sobreviure a una apocalipsi
zombi al Parc de la Creueta
Deu entitats i serveis promouen al novembre una invasió nocturna sota
el nom de ‘Gràcia zona 0’ amb una estricta normativa de seguretat
A. B.

A

mb la voluntat de proposar
activitats d’oci “diferents” a
les que s’ofereixen habitualment als joves del districte de
Gràcia, l’Espai Jove La Fontana
ha programat el 9 de novembre
vinent al Parc de la Creueta del
Coll una apocalipsi zombi de quatre hores i, naturalment, nocturna, en la qual el principal objectiu
és sobreviure. “Vagar pel Parc de
la Creueta del Coll a la nit arrossegant-te i gemegant no té preu”,
diu l’organització en la detallada
normativa que s’adjunta.
Sota el nom de Gràcia Zona 0,
l’activitat es limitarà a joves de 12
a 29 anys (els menors amb autorització) que es distribuiran entre portadors de polseres de color
blau -organització-, de color verd
-supervivent- i zombis -color vermell- i ja s’avisa que és important
que els participants portin un en-

Cartell de l’activitat Gràcia Zona 0, un joc de rol. Foto: Cedida

trepà de casa perquè “l’activitat
durarà moltes hores i és important mantenir-nos amb energia
durant el joc”. L’aigua i la fruita
van a càrrec dels organitzadors.
L’objectiu del joc és aguantar
tota la nit, de set del vespre a 11
de la nit, sense que els zombis

enxampin els supervivents mentre aquests últims van resolent
pistes i puzles proposats pels
organitzadors via verbal, mapa,
telegram o twitter. Un equip de
maquilladors especialitzats es
dedicaran a caracteritzar totes
les persones capturades que vul-

La quarta edició
del DescoNNecta
ja té les sis bandes
per a la semiﬁnal

S.M.

guin passar a ser zombis i viure
l’experiència des de l’altre costat.
Però la normativa, que haurà
d’anar signada per tots els participants, també adverteix que
el Parc de la Creueta no serà un
campi qui pugui i que l’organització serà estricta en les desqualiﬁcacions. Per exemple, no es pot
defensar, placar, pegar, atacar o
carregar, o bé estar prohibit beure alcohol o consumir drogues,
mantenir actituds racistes, masclistes o lgtbifòbiques, o també
sortir dels camins del parc.
Fins a deu serveis i entitats
s’han posat d’acord a l’hora de
desplegar aquesta activitat:
l’Espai Jove La Fontana, Punt
infoJOVE de Gràcia, Consell
de la Joventut de Barcelona,
Casal de Joves del Coll, Espai
Adolescent La Sedeta, Punts JIP,
APC Gràcia, Districte de Gràcia,
Nòmades Teatre Crític de Gràcia,
Softcombat BCN i In Media ReVs.
A veure com s’acaba tot plegat.

•

L

a quarta edició del concurs
DesconNNecta ja té els sis
grups seleccionats de les semiﬁnals: Lia Sampai, Bright Joy
i Jems actuaran el 18 d’octubre al pati dels Lluïsos, i Redfall
Haze, Maat i Plombiers ho faran
al dia següent. El cap de cartell
del concurs de bandes joves organitzat per Lluïsos de Gràcia i
el magazín cultural L’Ampli d’enguany és Guillem Roma, que pujarà a l’escenari de la ﬁnal el dia
16 de novembre. Aquest any, a
més, amb l’objectiu d’oferir un
valor extra de coneixement als
joves, s’ha organitzat una xerrada amb dos experts del sector musical: Gemma Recoder,
programadora musical i directora del Canet Rock, i Jordi
Bianciotto, periodista i crític
musical. La xerrada va tenir lloc
després de la presentació del
cartell de les semiﬁnals aquest
dimecres a Lluïsos i va comptar amb la moderació de Neus
Molina, periodista cultural.
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Breus

El ‘Cata’ femení
debuta contra el
Sant Andreu amb
sis incorporacions

Esports
El Nou Sardenya
millora la seguretat
però no la il·luminació
Club i Districte segueixen amb reunions per trobar una
solució a la necessària millora de l’enllumenat de l’estadi

L’equip de Gabor Egedi
comença aquest cap de
setmana la temporada
a la màxima categoria
femenina contra el Sant
Andreu a la piscina de Can
Toda. Aquesta setmana el
club gracienc ha anunciat
les incorporacions de Tori
Morrissey i Anna Horváth,
a banda de les quatre
jugadores ja anunciades
anteriorment. El primer
equip masculí va debutar
amb una gran victòria
contra el WP Navarra per
17 a 7 i ara visita la piscina
del CN Barcelona.

Jairo Velasco,
triple campió del
món de tennis de
més de 70 anys
El tennista del CT La Salut
ha aconseguit el campionat
del món de més de 70 anys
en categoria individual,
dobles i dobles mixtos. En
la ﬁnal individual va vèncer
a Jorge Camiña per 7-5 i
6-3, en la de dobles amb
el txec, Petr Kolacek, van
guanyar per un doble 6-2, i
en la ﬁnal mixt, amb Nicole
Hesse es van imposar per
un doble 6-1. Amb aquesta
triple victòria a Croàcia,
Velasco s’ha convertit en el
número u del món de les
tres categories.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 6
CE Europa 4 - 0 Cerdanyola del
Vallès
1. CF Pobla de Mafumet .. 18 punts.
14. CE Europa ..................... 6 punts.
Jornada 7
6/10 (12:15h) UE Sants - CE Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 3
FC Balears 2 - 3 CE Europa
1. RCD Espanyol B .............. 9 punts.
11. CE Europa ..................... 3 punts.
Jornada 4
6/10 CE Europa - AD Son Sardina

Albert Vilardaga

El canvi de gespa
encara trigarà i el
club la intentarà
cuidar malgrat el
desgast que pateix

P

rimeres millores al Nou
Sardenya sobretot centrades en el córner entre el carrer Camèlies i
Sardenya. Diumenge, en la
victòria del primer equip contra el
Cerdanyola, la cantonada de l’estadi on hi ha situades les taquilles
lluïa unes noves tanques de seguretat per diﬁcultar l’accés als brètols que havien aconseguit accedir
al camp més d’una nit i que ﬁns i
tot havien malmès la gespa, buidat
les papereres o havien tallat la xarxa de la porteria. En aquesta zona
també és on es troba el mur interior que es trobava completament
esquerdat i malmès, i ara ja està
arreglat i pintat. Les columnes exteriors de l’estadi també han estat
arreglades. Les pixades dels gossos havien erosionat tant la seva
part inferior que ﬁns i tot es veien
les bigues de ferro, i aquest fet ha
estat resolt.
Aquestes són les millores fetes
els últims dies al Nou Sardenya, i
tret d’alguna zona petita on el club
té previst passar una nova capa de
pintura, per ara no hi ha cap més
obra prevista. Club i Districte es
van reunir fa deu dies per intentar
solucionar un els problemes més
urgents, l’enllumenat. El Districte
està disposat a fer front al cost
dels llums fosos, però proposa al
club que s’encarregui d’instal·larlos, però des de l’Europa expliquen que el problema és que la
instal·lació està malmesa i deteri-

Les noves tanques de seguretat instal·lades al Nou Sardenya. Foto: Albert Vilardaga

“Marcet es despreocupa de l’estat
de l’Àliga”. Un grup de mares i
pares d’usuaris del camp de l’Àliga,
juntament amb un responsable del
futbol formatiu de l’Europa, han
denunciat l’estat deﬁcient de neteja
a vestidors i banys, els productes
caducats del bar i la presència
d’escarabats a la instal·lació. El debat
s’ha produït arran d’un prec d’ERC
que denunciava també elements
d’infraestructura que posen en
risc els nens i nenes usuaris.

orada, que no tenen la certesa que
substituint una bombeta per una
altra la nova funcioni, i que a més
el pressupost per a la instal·lació
de llums a gran alçada és molt elevat. El club considera que la solució deﬁnitiva passa per canviar la
instal·lació, i que la il·luminació fos
amb llum de led.
Pel que caldrà esperar bastant
temps serà pel canvi de gespa. En
el club ja saben que no és un canvi que l’Ajuntament es plantegi a
curt termini i per tant intentaran
cuidar-la al màxim malgrat l’estat
actual i el desgast que suposa la
quantitat de nens i nenes que en
fan ús de forma diària.
Pel que fa les relacions entre el
club i la Fundació Marcet, i més
després del prec presentat per
Esquerra en el darrer ple, des de
l’Europa expliquen que la relació
entre el club i els actuals gestors
de la instal·lació és bona, malgrat
que a vegades ha costat tenir una
comunicació ﬂuida. Totes dues entitats opten per mantenir una relació ﬂuida, i el que més preocupa
ara a l’Europa és que Marcet resolgui les queixes de les famílies en
qüestió de seguretat i higiene.

•

BÀSQUET

Primera Catalana Femenina (G1)

WATERPOLO

HANDBOL

Copa Catalunya Masculina (G1)

Jornada 1
Joventut de Badalona 55 - 34
Lluïsos de Gràcia
Bàsquet Ateneu Montserrat 39 - 69
Safa Claror
1. CB Granollers ......................... 1-0.
2. Safa Claror .............................. 1-0.
11. Lluïsos de Gràcia .................. 0-1.
Jornada 2
6/10 (18h) Lluïsos de Gràcia - CB
Granollers
5/10 (18h) Safa Claror - Sant
Andreu Natzaret

Lliga Premaat Masculina

Quarta Catalana (Grup A)

Jornada 1
CN Catalunya 17 - 7 Waterpolo
Navarra
1. CN Catalunya .................. 3 punts.
2. Real Canoe ...................... 3 punts.
Jornada 2
5/10 (13:30h) CN Barcelona - CN
Catalunya

Jornada 1
6/10 Handbol Claret - La Garriga B

Jornada 1
Lluïsos de Gràcia 55 - 53 CB
Granollers
1. Lliçà d’Amunt.......................... 1-0.
7. Lluïsos de Gràcia.................... 1-0.
Jornada 2
5/10 (19:30h) UE Horta - Lluïsos
de Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 1
UE Claret 73 - 66 AECAM Malgrat
Vedruna Gràcia 71 - 66 Escolapis
Sarrià
Jornada 2
5/10 (16h) FC Martinenc B - UE
Claret
6/10 (18h) CB Santfeliuenc Vedruna Gràcia

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

Segona Catalana Femenina (G2)
Jornada 1
Vedruna Gràcia 67 - 70 CB Ipsi
Jornada 2
5/10 (19:30h) CB Ramon Llull Vedruna Gràcia

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 1
Lluïsos de Gràcia 5 - 1 Badalona
1. CPP Igualada................... 2 punts.
3. Lluïsos de Gràcia ........... 2 punts.
Jornada 2
5/10 (17:30h) Tennis Taula Torelló
- Lluïsos de Gràcia

Segona Divisió Nacional (G5)

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

Jornada 1
Lluïsos B 2 - 4 Barcelona Alusport
1. Ripollet ............................ 2 punts.
12. Lluïsos de Gràcia B....... 0 punts.
Jornada 2
20/10 (11h) Lluïsos B - La Garriga

Esports
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Sergi Coma: “Implantaria el
tercer temps en tots els esports”
Per segona temporada, la Santboiana compta a les seves ﬁles amb un veí de Gràcia que
un dia amb 15 anys va anar a un entrenament de rugbi empès pel seu cosí i s’hi va quedar

val, hagis guanyat o perdut, et dutxes i després menges alguna cosa i
prens una o unes quantes cerveses
amb els jugadors de l’altre equip.
El temps que hi dediquem depèn
de l’estona que tenim abans d’agafar l’autocar de tornada, però és
molt sa, penso que s’hauria d’implantar en tots els esports, serveix
per baixar la tensió, ho relativitza
tot i fa la gent més propera.

A. V

S

ergi Coma (Barcelona,
1993), també conegut com
el Xexi, és veí de Gràcia i està
jugant la segona temporada
a les ﬁles de la Santboiana,
el degà del rugbi a la península.
Com vas començar a jugar a rugbi?
Tenia 15 anys, jugava a bàsquet a
l’escola, però el meu cosí que jugava a rugbi em va animar a provarho, vaig anar un dia a entrenar al
BUC (Barcelona Universitari Club)
i m’hi vaig quedar.
Quins records tens dels inicis?
No oblidaré la sessió de físic del
segon entrenament, vaig acabar
mort, mai havia entrenat així, amb
aquesta exigència. També tinc un
gran record de quan vam guanyar
la lliga de segona divisió juvenil en
l’últim partit.
Quina és la teva posició al camp?
Jugo de número tres a la primera línia. La gent que juguem a

Sergi Coma amb la pilota agafada intentant superar un rival. Foto: Jordi Elias

la primera línia de la melé és la
més buscada perquè físicament
has de ser molt fort o molt pesat.
Tècnicament és una posició complicada, cal fer bé les coses per evitar lesions, i m’agradaria poder ser
més polivalent.
Com és jugar a la Santboiana?
És especial, l’any vinent és el del

centenari del club i ja estan preparant una gran celebració. Vaig
tenir l’opció d’anar al Barça abans,
però tenia clar que si marxava del
BUC, era per anar a la Santboiana.
Una de les característiques úniques del rugbi és el tercer temps.
És un moment sagrat, en acabar
el partit fas el passadís a l’equip ri-

Heu començat la lliga guanyant
els tres primers partits, quines
són les expectatives?
Primer volem entrar al playoff que
l’any passat ens vam quedar fora
al ﬁnal, i penso que aquest any tenim millor plantilla. A la copa volem classificar-nos per les semiﬁnals, encara que tenim un grup
molt fort.
Aquests dies s’està disputant el
Mundial de rugbi, com el veus?
Està sent molt divertit, tot està
cada cop més igualat i es donen
sorpreses com la victòria del Japó
contra Irlanda, però els All Blacks
segueixen sent els favorits.

•

Breus

Els Lluïsos
debuten amb
victòria abans
de visitar Horta

Gran estrena de l’equip
entrenat per Carles Rofes
en la nova temporada a
Copa Catalunya. El blaus
van començar amb triomf
la jornada inaugural
després de derrotar el
Granollers per 55 a 53 en
un partit decidit a cara o
creu, on Marcos Abrines
i Alejandro Vallina van
ser els màxims anotadors
dels locals. En la segona
jornada, l’equip de Rofes
visitarà la pista de la UE
Horta, que també va
guanyar el seu primer
partit, contra el CEB
Girona. Els sèniors dels
Lluïsos de Gràcia estrenen
aquesta temporada
el patrocini de Verdi
Subministraments.

Opinió
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Cartes al director
Editorial

Majories absolutes per suar

E

l primer ple executiu del mandat a Gràcia ha deixat pistes del
canvi de majories i de les primeres conseqüències que es poden
generar després dels resultats de les últimes eleccions i del nou
equip de govern, més ampli però amb menys amics externs de bones
a primeres. Més enllà dels detalls de tornar a cedir la vicepresidència i de deixar-los rebatejar dues comissions (Habitatge i Emergència
Climàtica), els set consellers del nou govern de BCN En Comú i PSC (18
regidors a Barcelona) no són suﬁcients ara per ara, per exemple, per
fer avançar el tràmit que el passat abril va signiﬁcar un primer blindatge de les Casetes d’Encarnació. Aleshores 20 vots sobre 41 van ser
suﬁcients per passar una aprovació inicial, però ara els 18 de l’equip
de govern no ho seran en una aprovació provisional que necessita suport absolut. BCN En Comú, amb el silenci del PSC en qüestions que
no comparteixen com els llaços grocs, ha engegat el camí del convenciment per la via de les formes suaus i els arguments ﬂagrants (o sí al
canvi de qualiﬁcació a les Casetes per fer-hi una escola bressol o victòria dels propietaris), i ja ha prioritzat en el debat que ve sobre el Pla
d’Actuació quatre eixos on
vol trobar també majories de transversalitat més
que possible: habitatge,
salut, educació i esports.
Però estem en uns
temps volàtils on la política local es contamina de
qualsevol inﬂuència externa i la provisionalitat i
el partidisme pot dur els partits a votar en contra del que més mal faci
a l’altre només per un insult a les xarxes socials o per una decisió judicial executada a 600 quilòmetres. El nou mandat ha començat amb
la incertesa i la diﬁcultat dels temps que corren, on l’adversari pot assegurar que la llet no és blanca o que les vaques volen. El món local
és un bon refugi, i més quan el fair play polític gracienc s’ha defensat
prou bé en tots aquests anys. Que duri.

El món local és un bon
refugi en temps de
política volàtil, i més amb
el ‘fair play’ gracienc

•

La plaça de les Dones del 36 segueix sent un territori ben
abastit de notícies, últimament amb la mitgera de la miliciana, que ja s’està arranjant. Però algun ‘veterano’ ha fet memòria històrica aquests dies pintant amb esprai una de les
pancartes de les obres. “La Fera”, hi diu. Ara ja fa 13 anys que es va viure, un 29 de juny de 2006, el penúltim gran desallotjament violent d’una
casa okupada, el KOLP La fera, a Santa Àgata 28. L’últim va ser el Banc
Expropiat. Aquella nit de 2006 van tancar un perímetre amb barricades
cremant, contenidors, bosses amb pedres i tubsllançacoets. La casa, que
havia d’anar a terra passat festes, va ser enderrocada l’endemà al matí.
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Ull de
dona

Si aneu de turisme a
Barcelona, hauríeu
de saber que...
Fins el passat 23 de setembre de 2019, molts
dels meus compatriotes, catalans, ens sabíem dins un estat, l’espanyol, en el que ens
hi sentíem incòmodes. Avui, la incomoditat s’ha transformat en un rebuig insuportable. Per l’1 d’octubre de 2017 ja es van
inventar un nou tipus de rebel·lió. Aquell
dia vam organitzar un festiu referéndum
d’autodeterminació en el qual vam participar pacíﬁcament i en total harmonia més
de dos milions de persones sobre un cens
de cinc milions i escaig. Pau i harmonia que
va trencar la policia espanyola irrompent
als centres de votació per causar més de mil
ferits entre els cívics votants. A més van
empresonar gran part del govern català i
els dos líders de les entitats socials i culturals més grans de Catalunya. El President
de la Generalitat i la resta de Consellers van
haver d’exiliar-se. Ara, quan aviat farà dos
anys d’aquella data i en la proximitat de la
sentència judicial, l’estat puja un graó més
en la seva deriva autoritària: la Guàrdia
Civil va entrar de matinada, esbotzant
portes de domicilis familiars i encanonant
nens encara als seus llits. Va empresonar
incondicionalment nou ciutadans, acusant-los de terrorisme i aplicant mètodes
irregulars i fora de la llei. Amb una doble
ﬁnalitat: escarmentar i intentar provocar
un estat de xoc en la societat catalana, per
immobilitzar-la fent-li saber que Espanya
ja no es comporta com un estat de dret; i
criminalitzar, com sigui, el moviment independentista. A Catalunya tenim esperit
pioner i tarannà dialogant i negociador. La
condició indispensable que ens hem imposat per al nostre alliberament nacional és la
total i irrenunciable Noviolència. Aquesta
característica sine qua non de la revolta
descol·loca l’Estat, i avui, per combatre la
dissidència política acaba d’inventar-se el
terrorisme sense accions violentes ni armes. Queda tothom avisat: qualsevol ciutadà que qüestioni la sacrosanta unitat de
l’Estat pot ser tractat com un terrorista,
com un terrorista a Espanya, o sigui, un tot
s’hi val contra el detingut, des d’un punt de
vista policial, judicial i humà.
Rosa Montlló Viaplana

Plaça de les dones
de Gràcia (1)
Conxa Garcia

V

ull recordar quatre coses per a aquelles persones que encara no saben
què va signiﬁcar la consecució de
la Plaça Dones del 36 per a les dones de
Gràcia. Caldria llegir-se la placa explicativa on es diu molt clarament a qui s’homenatja amb la plaça i per què; quan al tema
de la mitgera de la miliciana Marina, cal
recordar que quan des del grup promotor
del nom de la plaça (Vocalia Dones AVV.
Vila de Gràcia, Grup Dones Fent Història,
Vocalia Dona AVV. Coll-Vallcarca, Dones

Caldria llegir la placa
explicativa on es diu
molt clarament a qui
s’homenatja i per què
de l’Orfeó, dones de l’Ateneu Rosa de Foc,
Ràdio Gràcia) vam organitzar la seva
inauguració simbòlica, per pressionar
l’Ajuntament, ja hi sortia la imatge d’una
miliciana al cartell de la convocatòria, que
reivindicava les dones que ho van ser per
defensar la legalitat republicana, per tant
és una proposta coherent. Quan el Consell
de Dones assumí la demanda de nom,
s’agafà el compromís que fos la Plaça de
les dones i que es farien activitats de dones i per a dones; també es fa càrrec de
les activitats que s’hi fan amb la participació habitual del Projecte Minerva després
que, de la I Trobada de Dones de Gràcia,
nasqué l’acord de donar visibilitat a les
creadores gracienques. S’hi fan activitats
al llarg de l’any i per la Festa Major, des de
la seva inauguració el 2009.

•
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Opinió convidada
el
bloc

Sindicat d’Habitatge de Vallcarca

La perdició dels fantasy
Albert Vilardaga

A

la gent que ens agraden els esports
i la competició, aquests jocs són la
nostra perdició. Començo per intentar explicar de què es tracta: Els fantasy
són jocs online basats en una competició esportiva real on la puntuació ﬁnal
de cada un va en funció de l’actuació dels
jugadors a la vida real i es competeix entre amics. Aquest any hem fet una lliga en
tres plataformes diferents, una de futbol
i dues de bàsquet, i això que encara no ha
començat l’NBA. La veritat és que ens costa donar l’abast, però no us enganyaré, és
addictiu i contradictori.
Addictiu perquè cada dia de la setmana
estem pendents de l’actualitat i comentem quin jugador ﬁtxar o vendre, per millorar l’equip o a vegades simplement per
fer la guitza a algú altre, i addictiu també

Hem fet una lliga
de futbol i dues de
bàsquet; és addictiu
i contradictori
el cap de setmana perquè dissabte seguirem per exemple el partit entre el Leganés
i el Llevant, un només voldrà que marqui
Mayoral i l’altre desitjarà que Soriano faci
totes les aturades possibles. Un partit que
francament si no fos per aquests jocs, a
ningú de nosaltres se’ns acudiria seguir i
amb prou feines coneixeríem un parell de
jugadors per equip. També és contradictori perquè d’una banda la majoria tenim
en comú que volem que perdi el Madrid i
guanyi el Barça, però alhora tinc a Hazard
al meu equip i desitjo amb totes les forces
que marqui molts gols, i no em convé que
marqui Luis Suárez perquè suma punts
un dels meus rivals. He vist culés celebrant les cistelles de Llull i ﬁns i tot triples
de Rudy perquè eren al seu equip del fantasy, al·lucinant.
Ens treu temps, ens dóna molta conversa i alguna discussió, però ens encanta.

Lloguers abusius
(Fuckin’Money Man)

E

l passat dijous 26 de setembre, des del Sindicat
d’Habitatge de Vallcarca, vam convocar una roda
de premsa per anunciar un fet aparentment insòlit:
un petit propietari del barri havia decidit respondre a la crida que vam llançar fa mesos, oferint un
lloguer per sota el preu de mercat a una veïna i companya del Sindicat. Gràcies a aquest gest, ara una família pot
viure a una llar digna pagant un preu just i d’acord amb
el seu salari. A banda de celebrar i fer difusió d’aquesta
victòria (i d’animar a més propietaris a sumar-s’hi - podeu dirigir-vos al vostre Sindicat o Assemblea de barri més
propera) la nostra intenció és connectar aquesta ﬁta amb
l’altra cara de la moneda: els lloguers abusius. Posarem un
exemple: fa dues setmanes vam aturar el 4t intent de desnonament d’un veí de Can Baró. El propietari, no satisfet
amb els 750 € que cobrava per un pis de 55 m², havia decidit d’apujar el preu del lloguer en 300 € (a 17,2 €/m², quan
la mitja de la zona se situa en 11 €/m²). Com que no va
trobar cap alternativa habitacional, tot i passar pels tots
els canals institucionals possibles sense obtenir ajuda, el
llogater va veure’s forçat a quedar-se al pis ﬁns que va rebre la primera denúncia de desnonament, moment en què
va deixar de pagar un lloguer que no podia mantenir de
cap manera. No tenint on marxar, es va dirigir a diferents
grups d’habitatge propers al seu barri -entre ells el nostre
Sindicat- on va rebre suport i acompanyament. Més d’un
any després, el propietari, que mai no ha volgut asseure’s
a negociar ni obrir cap via de diàleg, no l’ha pogut fer fora
de casa. En tot aquest temps, per voler posar un preu totalment inabastable, l’arrendador ha deixat d’ingressar
milers d’euros. I nosaltres ens preguntem: no hauria sigut
més beneﬁciós per a totes les parts posar un lloguer realista, d’acord amb les possibilitats del barri i del seu inquilí,
que ﬁns llavors havia pagat sempre rigorosament? Sabem,
per experiència, que una majoria de propietaris no atenen
a raons ètiques: moguts per la lògica del Mercat, intenten maximitzar el seu beneﬁci sense contemplacions. Així
que, des del Sindicat, ens hi volem adreçar en el seu llenguatge. Estem vivint la bombolla més gran de la història
del preu de l’habitatge. Això es nota especialment pel que
fa als lloguers que, setmana rere setmana, estan més allunyats de la realitat econòmica dels veïns i veïnes que habitem els barris de Barcelona. Tant és així que els desnonaments -i l’autoorganització veïnal per aturar-los totes les
vegades que faci falta- són el pa de cada dia. Pensem que

Roda de premsa del Sindicat d’Habitatge Vallcarca. Foto: @habitatgevkk

Estem vivint la bombolla més gran
de la història del preu de l’habitatge.
Això es nota especialment pel que
fa als lloguers que, setmana rere
setmana, estan més allunyats de la
realitat econòmica dels veïns i veïnes
que habitem els barris de Barcelona
els propietaris i agències immobiliàries farien molt bé de
començar a reﬂexionar què és el que realment els hi surt
més a compte: seguir especulant amb lloguers impossibles
de pagar (i topar-se amb el rebuig social i l’autodefensa veïnal, que els hi pot comportar mesos de pèrdua econòmica)) o començar d’una vegada a posar uns preus de lloguer
justos i assequibles. Com diu la dita nostrada, ‘Qui tot ho
vol, tot ho perd’.

•

[habitatgevallcarca@tutanota.com /
@habitatgevkk (facebook, twitter, instagram)
habitatgevallcarca.wordpress.com

•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Programació
Ràdio Gràcia 2019

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

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.
1

3

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.

4

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

5

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”

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

Exposicions

Festival LEM 2019: Susan Drøne.
Gràcia Territori Sonor (Igualada, 10), a
les 20 h

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

Club d’escacs Tres Peons. XIII Obert Vila
de Gràcia. També els dies 11, 18 i 25.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30 h

Del 10 d’octubre al 2 de novembre
Exposició 60 anys d’Astèrix. Homenatge
a una llegenda. La inauguració tindrà lloc
dijous 10 d’octubre a les 19 h amb la taula rodona Astèrix i cia, 60 anys d’humor
intel·ligent i divertit.
CC Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Concert: Aldarull + Reskate.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22 h

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 24 d’octubre
Arsal, l’impacte de la guerra sobre 300
km. Exposició fotogràﬁca cedida per l’Associació Catalunya-Líban. Arsal, localitat
libanesa situada a 123 km de Beirut, en
la frontera amb Síria, va arribar a acollir
120.000 persones desplaçades per la guerra, triplicant així la seva població original.
Les dinàmiques socials i econòmiques de
la població, ja precàries de per si, es van
veure alterades de manera signiﬁcativa
arran de l’allau de refugiats.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
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
Fins 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)

Actes
Divendres 4 d’octubre
Cloenda del cicle els Maquis amb l’homenatge a Elio Ziglioli presentat per Oriol
Díez. Docufòrum amb Maquis a Catalunya
(58’), resum de la serie televisada, dirigit
per Ricard de Vargas i Jaume Serra.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Recomanem

Teatre: Representació de l’obra Do de
pecho (la revista). A càrrec del grup de
teatre El Centre amb motiu del 150 aniversari de l’entitat.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h

Concert: Flayaz + La Piba Berreta.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), 21.30 h
Dissabte 5 d’octure
Manel signa discos i cd’s del seu darrer
treball Per la bona gent.
Disco 100 (Escorial 33), d’11 a 13.30 h
Aperitius musicals matinals. Itàlia en jazz
(Luara Milazzo i Aleix de Gispert).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h
Vermut amb Xavier Bosch.
Llibreria Ona (Gran de Gràcia, 217), a les
12 h
Qüestions latents. El lòbul frontal: de la
ﬁsiologia de la conducta social a la patologia. Amb Sergi Borrego, llicenciat
en medicina i especialista en neurologia.
Graduat en ﬁlosoﬁa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 12 h
Projecció del ﬁlm Especial 84, de Manel
Muntaner (1985). Amb el seu director.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Teatre: Representació de l’obra Do de
pecho (la revista). A càrrec del grup de
teatre El Centre amb motiu del 150 aniversari de l’entitat.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h
Concert: Miqui Otero + Luis Costa djs.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 23 h
Diumenge 6 d’octubre
Titelles: L’Agustinet, un titella sense por.
A càrrec de la cia Titelles Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Música clàssica al Cafè Vienès
Les músiques Ariadna Rodríguez (violí), Nina Sunyer (viola) i Bea Molero (violoncel)
actuen aquest diumenge a Casa Fuster en un trio de corda que presentarà un
variat repertori, fent viatjar a les persones assistents des de l’elegància clàssica
dels trios de Luigi Boccherini o de Franz Schubert, ﬁns a l’expressivitat i el
lirisme dels duets de Rebecca Clarke o de la Serenata d’Ernö Dohnány.
Diumenge 6 d’octubre a Casa Fuster (passeig de Gràcia, 132), a les 18 h

tides amistoses. També els dies 14, 21 i 28.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 17.30 h

Ma. Antonia Ferrer.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dimarts 8 d’octubre
Presentació del llibre: El Gaudí que
no ens han explicat. Amb Joan Torres
Domènech, autor del llibre.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h

Petit concert: El Drogas.
Disco 100 (Escorial 33), a les 19 h

Trobada amb responsables municipals
del districte: Cristina Carreras, àrea de
cultura.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a
les 19.30 h

Dijous 10 d’octubre
Presentació del llibre La mida dels nans,
de Tuli Márquez.
Taifa Llibres (Verdi, 12), a les 19 h

Dimecres 9 d’octubre
Sac de rondalles. Contes a la mà. A càrrec
d’Anna Casals. Edat: 2 a 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h

Festival LEM 2019: Laura Llaneli +
Thelarmonium.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 21 h i 22 h

Cicle de cinema ambiental: Mini Wiconi,
Water is life, El hada de la Cleta i Skyfall.
Espai Jove la Fontabna (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Festival LEM 2019: Marc Egea & Melisa
Bertossi.
Seu de Gràcia Territori Sonor (Igualada,
10), a les 20 h

Primeres passes: Ossets, animalons i
emocions. Amb Montserrat Dulcet. De 6
mesos a 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 11 h

Teatre: Qui ets?, de Màrius Serra.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Presentació del llibre Geograﬁa d’Abel
Paz, amb els seus autors Fernando Casal i

Soda Jam Session amb Felix Rossy.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Concert: Trio de corda Fuster.
Obres de Schubert, Boccherini, Clarke i
Ernö Dohnány.
Casa Fuster (Jardinets de Salvador
Espriu), a les 18 h
Contacontes: Arrabalera.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 19 h
Teatre: Representació de l’obra Do de
pecho (la revista). A càrrec del grup de
teatre El Centre amb motiu del 150 aniversari de l’entitat.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h
Dilluns 7 d’octubre
Primeres passes: L’armariet dels colors.
A càrrec de Santi Rovira. Espectacle per a
nadons de 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Antonieta Cot i Miralpeix (Pg.
Vall d’Hebron, 65-67), a les 17.30 h
Club d’escacs Tres Peons. Meetup de par-

Les curiositats del Centre

Primera dona al Consell directiu
Agustí Serra

Sabies que el mes de juny de 1964 per primera vegada una dona va
entrar a formar part de l’equip directiu del Centre? Mesos enrere
es va encetar el debat sobre la idoneïtat de la dona per ocupar
responsabilitats directives. Opinions dispars què es van resoldre en
l’assemblea ordinària de socis del 30 de juny per un marge de 40 vots
a favor. “La senyoreta Mª Teresa Raventós va ser escollida per ocupar
la vocalia I”.
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Breus

Gràcia Territori
Sonor s’obre a
l’artista visual
Susan Drøne

A banda de l’actuació dels
graciencs Macromassa
(aquest dissabte 5 a
la capella del Col·legi
Major Ramon Llull,
nou espai del festival),
al cartell de la primera
setmana del LEM destaca
Susan Drøne, alias de la
compositora, artista visual
i performer Susana López.
Serà a la seu de Gràcia
Territori Sonor aquest
divendres 4 d’octubre a
les 20 h. I dimecres 9 a
la Sedeta, doble concert:
Laura Llaneli (21H) i
Thelarmonium (22h).

Berlanga, Godard
o Huston, al
cicle de clàssics
dels Verdi
El proper 7 de novembre
arrenca el cicle que els
Verdi dedica a títols
clàssics, fent-se ressò de
diferents efemèrides,
amb La cinta blanca, de
Michael Haneke i La reina
de África, de John Huston,
coincidint amb el centenari
de la ﬁrma del Tractat
de Versalles. Plácido i El
Verdugo (Berlanga), o
Banda Aparte (Gordard) i
La regla del juego (Renoir),
altres títols dels Dijous
Imprescindibles.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16,
17.55, 19, 20, 22.
• Metallica + The San Francisco
Symphony Orchestra. Dc, 20.
• Una pequeña mentira. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 15.55, 18.05, 20.15,
22.25.
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
16.05, 19.05, 22.05.
• Bienvenidos al barrio. Dv, dl, dm,
dc, dj, 16.10, 18.10, 22.30. Ds, dg,
22.30.
• A dos metros de ti. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 20.10.
• Dora y la ciudad perdida. Ds, dg,
15.55.
• Manou. Ds, dg, 18.05.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18.05,

Cultura
La Taverna del CAT:
espai d’experimentació
folk amb 20 edicions
i 12.000 espectadors
A punt de fer 10 anys, la proposta de duets no estables al bar
del ‘Tradi’ ha encetat aquesta setmana nova temporada

Silvia Manzanera

L

a Taverna del CAT, una idea
nascuda l’abril del 2010 de la
mà de l’associació cultural
Tram i en col·laboració amb
els responsables del bar, ha
engegat aquest dimecres la vintena edició. Després de 164 concerts
amb un registre de 12.000 espectadors i amb la participació de 341
músics, la Taverna s’ha consolidat
com a espai d’experimentació i improvisació folk dins de la programació regular del CAT.
La iniciativa, coordinada entre Anaís Falcó, Xavi Rota i Jordi
Fàbregas, pretén oferir propostes
musicals folk en format minimalista de duets “no estables“ i presentar un repertori de tonades i
cançons participatives en l’àmbit
de l’espai del bar. Segons Xavi Rota,
es tracta d’un espai de “llibertat i
d’oportunitats on la música tradicional i d’arrel en viu gaudeix
d’una programació estable, en
format de duets improvisats, en
un ambient distès i obert a l’experimentació. Un somni fet realitat”.
I la seva companya d’organització,
l’Anaís Falcó, hi afegeix: “Serveix
per provar de tocar amb algú o fer
quelcom extraordinari amb la necessària imperfecció de ser quel-

20.20, 22.30.
• Objetivo: Washington DC. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 22.25.
• Los años más bellos de una vida.
Dv, dl, dm, dc, dj, 15.55.
• Rambo - Last Blood. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 15.50, 17.55, 20.20,
22.30.
• Playmobil: La película. Ds, dg,
15.55.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.10, 19.10. Dv, ds, dg,
dl, dj, 22.10.
• Mascotas 2. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.05.
• Érase una vez...en Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, 18, 21.25. Dj, 21.25.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Dv, ds, dc, 17,
19.30, 21.45. Dg, dl, dm, 17, 19.30.
Dj, 17.
• La directora de orquesta. Dv, dl,
dm, 17. Ds, dg, 17.45. Dc, dj, 16. Dv,
21. Ds, 21.45.

Concert de Taverna de Manu Sabaté i Liliana Galvany. Foto: Josep Tomàs

Kabum, 15 anys. El grup de
percussió KABUM, resident al CAT
Tradicionàrius, celebra els seus 15
anys d’activitat. Aquest dissabte
5 d’octubre faran una cercavila
amb els grups de percussió amics:
Percúdium, La Vella de Gràcia,
La Diabòlica de Gràcia, el Drac
de Gràcia i Atzeries. Inici a la
plaça de la Vila a les 18.45 h.
• Varados. Dv, 19.30. Ds, dg, 20.15.
Dl, 20. Dj, 22.
• Basia. Ds, dg, 16.30.
• Señor. Dv, dl, dc, 16, 20. Dv, ds, dc,
18, 22. Dg, 20. Dg, dl, dm, 18. Dm,
16. Dj, 17.
• Les indes galantes. Dj, 19.15.
• Woman. Dj, 19.
• Don Giovanni. Dm, 19.45.
• Metallica M&S2. Dc, 20.30.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La societat literària i el
pastís de pela de patata. 15.50, 18,
20.15. The party. 22.30.
• Sala 2: Be happy. 16, 18, 20, 22.10.
• Sala 3: Tres anuncios en las afueras. 15.50, 18, 20.10. L’última lliçó.
22.10.
• Sala 4: L’editor de llibres. 16,
20.25. Ds, dg, 20.25. Bohemian
Rhapsody. 18. Garbo. 22.15.
TEXAS NANOS:
• Joguets guardians. 16.

Verdi. Verdi, 32.
• Diecisiete. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16, 22.30. Ds, dg, 11.30.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16,
17.55, 20.15, 22.30. Ds, dg, 11.30.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16, 18.20, 22.30. Dv, ds,
dg, dl, dc, dj, 20. dg, 11.30.
• Litus. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj,
16.30, 18.20. Dv, ds, dg, dl, dc,
20.20, 22. Dm, 22.15. Dj, 22.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19, 22.
Dj, 17.15.
• Amazing Grace. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 20.40.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 18.20.
• Mientras dure la guerra. Ds, dg,
11.30.
• Canaletto y el arte de Venecia.
Dm, 18.15, 20.30.
• Dia de lluvia en Nueva York. Dm,
20.15.
• Molin Rouge. Dj, 20.15.

com efímer”. Durant aquests anys,
la proposta ha convocat duets de
músics excepcionals, els quals han
aproﬁtat per provar els seus nous
sons i els seus directes en un entorn de proximitat i donar-se a conèixer. Alguns d’ells, ﬁns i tot han
acabat fent grup formal: l’exemple
clar és Criatures, amb Ivó Jordà i
Marçal Ramon. També hi han passat músics sorgits de l’experiència
de les colònies per a joves intèrprets de l’escola folk del Pirineu, o
d’altres han consolidat la proposta i han seguit actuant; és el cas de
BonJouR, un duet de corda fregada, amb el violí de la Joana Gumí
i el violoncel de la M.Rosa Pons, o
de Tres Cant, que tenen al CAT el
seu local d’assaig.
En aquesta vintena edició, inaugurada aquest dimecres per All Foll
-versions festives i frikis amb acordió diatònic, ﬂabiol i tamborí de la
mà de l’Àlex i la Caterina-, es manté
la mateixa voluntat que a les anteriors: fer conviure totes les modalitats de la música folk tan a públic
nouvingut com a músics de llarga
trajectòria en un entorn de conﬂuència musical. L’objectiu d’enguany,
segons els seus responsables, és
augmentar la mitjana d’assistència consolidant La Taverna “com a
projecte de recerca musical transversal i intergeneracional”.

•

• Franch Cancan. Dj, 22.30.
• Basia. Ds, dg, 11.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16, 18.15, 22.15. Dv, ds, dg, dl,
dc, 20.
• The Laundromat: Dinero sucio.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 20.35,
22.30.
• El cocinero de los últimos deseos.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• Diecisiete. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 18.20, 20.15. Dv, dl, dm, dc, dj,
11.30.
• Mientras dure la guerra. Dv, dl,
dm, dc, dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15.
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Señor. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16,
18, 22.30.
• Downton Abbey. Dv, dc, 11.30.
Dm, 20.
• Joker. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Canaletto y el arte de Venecia.
Dm, 11.30.

Cultura
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Torna la programació
en directe a l’Heliogàbal
després de les reformes
i la nova ordenança
L’activitat es reprèn amb la improvisació de Flayaz i la Piba
Berreta més la sessió de punxadiscos de Miqui Otero i Luis Costa

S.M.

A

quest dimecres 2 d’octubre l’Heliogàbal ha recuperat la normalitat. Un
cop acabades les reformes per millorar la insonorització i l’accessibilitat del
local, l’emblemàtica sala de concerts de Ramon i Cajal ja es pot
acollir a la nova ordenança que
regula la música en viu als locals
de petit format de Barcelona,
aprovada el passat mes de maig.
Han estat tres anys d’incerteses i de negociacions amb l’Ajuntament i el Districte. Així, la sala
torna a la seva vida normal -després d’abaixar la persiana el 2016
temporalment per tal de fer front
a les multes imposades per la
Guàrdia Urbana per excès d’aforament- perquè també ha evitat la
restricció del pla d’usos de Gràcia
amb una argúcia legal (vegeu l’Independent 754); un afegit de disposició final del document que
exclou als denominats espais de
cultura viva, com és l’Heliogàbal,
de les restriccions dels plans especials d’usos.
La sala, després de dues fases
de reforma amb un estudi d’impacte acústic, els canvis per complir els requisits de seguretat i no
superar els 30 decibels ﬁns les 11
de la nit o 25 si és més tard, ha
inaugurat la programació musical d’octubre amb l’actuació
aquest dimecres de Sonny & The
Sunsets, que ha presentat el seu

L’Helio enllesteix els darrers serrells abans d’aixecar la persiana dimecres. Foto: A.V.

nou disc Rocks in your Head, publicat a la discogràﬁca que ell mateix ha creat, Don Quixot ant the
Sunsets. La programació de la setmana es completa amb el concert
d’aquest divendres de Flayaz i la
Piba Berreta, que ve -segons els
programadors- “amb un set basat en la improvisació de l’aquí i
de l’ara”. I dissabte: Miqui Otero i
Luis Costa Djs, una festa amb l’escriptor i autor de Rayos i codirector del festival Primera Persona, i
de l’autor de ¡Bacalo! i director del
Damn. Tots dos punxaran a quatre mans a partir de les 23 h.
El cartell d’octubre també inclou
les actuacions de la banda Últim
cavall, Tesseire i Enric Fuentes,
La Estrella de David i Jose Ignacio
Martorell, Julie Doiron i Early Day
Miners, Valentina & The Electric
Post, Zulabard i Sadgirl.

el
cartell

Divendres 4 d’octubre
Flayaz + La Piba Berreta, 21 h
Dissabte 5 d’octubre
Miqui Otero + Luis Costa Djs,
a les 23 h
Dissabte 12 d’octubre
Últim cavall, a les 21 h
Divendres 18 d’octubre
Tesseire + Eric Fuentes, 21 h
Dissabte 19 d’octubre
La estrella de David + José
Ignacio Martorell, a les 21 h

•

Me & The Monster i L’Home Invent
estrenen el cicle SonicGrooveBcn
La nova programació de concerts, que inclou “totes les músiques
populars de qualitat” arrenca el 18 d’octubre a l’Almo2bar
S.M.

N

eix un nou cicle de concerts
a Gràcia: SonicGrooveBcn.
Segons els seus impulsors, inclourà “totes les músiques populars
de qualitat i amb molt de groove”.
L’estrena serà el 18 d’octubre a l’Almo2bar amb Me and The Monster
i L’Home Invent. Els primers són
músics de diferents països que es
van reunir a Berlín el 2017 i van
crear una banda internacional de
música indie; els segons, la sorpresa del Sona9 2018, guanaydors dels
premis Èxit i Votació Popular.

•

La banda indie ‘Me and The Monster’ en una imatge promocional. Foto: Cedida
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Èric Lluent

La torratxa

Memòria d’un matí d’octubre

La bona gent
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

1

d’octubre de 2017. Surto de Portbou a les sis del matí
en cotxe per arribar a Figueres i agafar el primer
tren mitja distància cap a Barcelona. La nit ha estat
de son intermitent. Al vagó començo a imaginar els
possibles escenaris que poden tenir lloc a la capital i
cert tremolor em recorre la pell en pensar en els milers de
policies vinguts al port de la ciutat per a una actuació impensable: carregar contra votants.
Escolto en Basté a Rac1. Diuen que s’utilitzarà un sistema de cens universal per evitar que la clausura d’alguns
col·legis impedeixi que tothom pugui exercir el seu dret a
vot. Bona jugada, penso. Anuncien que les urnes surten de
domicilis particulars. A quarts de nou sembla que, malgrat
tot, els ciutadans podran votar. Entre tots s’ha fet trontollar
el règim i em ve al cap el mot revolució.
Baixo a passeig de Gràcia pocs minuts abans de les nou.
En Basté comença a descriure a cau d’orella les primeres
imatges de la violència policial. La ciutat s’observa buida en
les grans avingudes, silenciosa, i és molla d’una pluja ﬁna
que cau a estones. Encaixo l’objectiu a la càmera fotogràﬁca i pujo a un taxi. Gran de Gràcia amb Goya, si us plau.
Vull ser-hi abans de les nou, quan obri les portes el Jujol.
A la placeta Sant Miquel una pancarta penja a l’entrada
del carrer Vic: “Sense por”, s’hi llegeix. Les descripcions de
càrregues violentes s’escampen per les ones radiofòniques
i es viralitzen per les xarxes socials. Diuen que la Nacional
ha arribat a Travessera de Gràcia, entre Tusset i Aribau, als
Jesuïtes. Intento esprintar per Luis Antúnez ﬁns arribar al
cordó policial. Buenos días; prensa. Em deixen passar, tot
just després d’haver carregat. Una dona raja sang del front,
on se li ha format un protuberància que esglaia.
Inicio un Facebook Live i li pregunto si vol parlar a càmera. Em diu que sí. “Estava asseguda al terra com tothom, recolzada a la paret, amb les ulleres i llegint un llibre. Ha vingut aquesta gent, m’ha agafat de les cames,
m’ha agafat de l’esquena i m’ha tirat contra el terra. I aquí
estic”, explica mentre li brolla més sang, que li cau per la
cara. A mitja entrevista, els antiavalots es retiren entre
crits de “votarem, votarem”. Set furgonetes de la Nacional
encenen les sirenes i marxen de la zona, sense haver intentat entrar a l’escola.
Mentre camino atrafegat per Travessera per tornarme a apropar al Jujol, una dona que no em coneix de res
m’atura i em pregunta: “què estan fent?”. No ho sé, li dic.
Compartim quatre paraules, incrèduls tots dos i ens acomiadem. No hi ha ningú més al carrer, passen uns pocs
cotxes i s’endevina la tensió a tota la ciutat. Els agents armats poden aparèixer en qualsevol moment, a qualsevol
lloc i amb l’ordre d’atacar qualsevol persona sense miraments per intentar impedir una votació que ja es veu que
no es podrà aturar de cap de les maneres. Es respira por,
victòria i llibertat.

L

Placeta Sant Miquel l’1 d’octubre de 2017. Foto: Èric Lluent

La ciutat s’observa buida en les
grans avingudes, silenciosa. Encaixo
l’objectiu a la càmera fotogràﬁca i
pujo a un taxi. Gran de Gràcia amb
Goya, si us plau. Vull ser-hi abans de
les nou, quan obri les portes el Jujol.
Les cues al Jujol arriben a Gran de Gràcia, a Neptú i sobrepassen Doctor Rizal. El sistema informàtic de la votació
falla i hi ha cert neguit a les portes de l’escola. Deixen passar les persones més grans, que havent votat surten homenatjades pels que esperen dipositar la papereta. S’especula
constantment amb l’arribada de la policia al barri. Baixo a
la plaça Cinc d’Oros. Si han d’entrar a Gràcia, ho faran per
aquí, intueixo. Veig passar i fotograﬁo unes quantes furgonetes de la Nacional que van pel carril bus de la Diagonal,
sentit mar. Són les que en pocs minuts entraran brutalment a l’Institut Jaume Balmes.
En veure els vídeos de l’actuació a Balmes entenc que l’u
d’octubre de 2017 serà recordat com el dia de la vergonya
d’un Estat demofòbic i violent que prefereix el retorn als
mètodes del passat que la llibertat dels pobles que el conformen. Segueixo els mitjans internacionals. La CNN titula:
The shame of Europe. Barcelona i Catalunya han dit prou.
Prou a la negació absoluta d’una opció política, el sobiranisme, plenament legítima. Dos anys més tard ho recordo
des del sud d’Islàndia, i tan de bo hi tornem..

•

a família viu una situació límit.
D’aquelles èpoques en què les coses
semblen torçades sense remei per alguna fatalitat del destí. I les situacions límit tenen aquell regust d’inici i de ﬁnal a
la vegada. La familia està a punt de ser desallotjada de casa amb un desnonament
invisible. No sortiran ni a les estadístiques. I fa poques setmanes han tingut un
dolorós daltabaix econòmic i emocional.
Res que molta altra gent no hagi superat,
però situació límit al capdavall.
Un dia apareix la bona gent. Quan
menys s’ho esperaven. A través d’una família de l’escola, troben un habitatge molt
més que digne. Els propietaris son un matrimoni “treballador de tota la vida” amb

I les coses torçades
semblen anar
redreçant-se. El barri
fa una altra cara
dues ﬁnques senceres entre el seu patrimoni. Fa molts anys que lloguen els seus
pisos a preus justos. Amb l’objectiu que
hi visquin famílies del barri. Van aproﬁtant les rendes per fer millores i acondicionar els pisos que encara tenen lliures
i pendents de reformar. La família signa
el contracte amb estupefacció, amb tanta conﬁança que no cal ni la trobada formal amb la propietat. Es muden de casa. I
aquell mateix dia, la ﬁlla del matrimoni, a
càrrec de la ﬁnca, passa la tarda al carrer,
ajudant amb les caixes i la circulació dels
vianants. Serà ella qui els repintarà el nou
pis, i els farà els arranjaments necessaris.
Els presenta els veïns, i la gent de la sabateria de sota, i l’italià amable de la botiga
eco. I ells l’ajuden a ella a pujar un sofà a
casa seva amb una politja mig mal muntada. Semblava impossible però l’entren per
pati de llums i la ﬁnestra. Comparteixen
una primera cervesa. I les coses torçades semblen anar redreçant-se. Almenys
el barri fa una altra cara. És la bona gent,
que ha sortit a canviar-la.

•

