
El nou catàleg de patrimoni 
s’ultima amb 109 aportacions 
fruit de la participació veïnal
L’equip tècnic, que tancarà els seus treballs l’1 de novembre, sumarà 
sobretot interiors d’illa no registrats i petits detalls de façanes

Albert Balanzà

E l nou catàleg de patrimoni que quatre equips tèc-
nics (i un de coordinació) han fet des de l’abril a 
Gràcia, com a conseqüència del confl icte que des 
del novembre havia posat en perill les casetes d’En-
carnació i l’alzina bicentenària, ja està gairebé en-

llestit i té data de lliurament dels treballs a l’Ajuntament: 
1 de novembre. En poc més de sis mesos, doncs, treballant 
a contrarellotge per ajustar-se a la decretada suspensió de 
llicències de nova construcció i gran rehabilitació i de plans 
urbanístics durant un any als àmbits de la la Vila de Gràcia 
i part dels barris de la Salut, Vallcarca i Camp del Grassot i 
Gràcia Nova, en vigor des del 14 de desembre, l’equip coor-
dinat per Joan Casadevall haurà tancat una proposta que 
s’ha vist fi nalment enriquida per 109 noves aportacions fruit 
de la participació veïnal, tant les que s’han generat en les 
sessions participatives com les que els veïns han introduït 
a través del portal decidim.barcelona.

Les principals aportacions veïnals, tant de plataformes 
organitzades com a títol individual, destaquen en l’àmbit 
de detals de façanes però sobretot d’interiors d’illa, justa-
ment aquells àmbits que quedaven més amagats a ulls dels 
tècnics que van recórrer durant setmanes tots els carrers 
de l’àmbit d’estudi, a banda de fer servir eines de rastreig 
telemàtic. Un 9% de les aportacions veïnals corresponen 
a aquests interiors d’illa. Mentrestant, les casetes d’En-
carnació segueixen aportant informació: a la memòria de 
modifi cació del PGM ha sortit a la llum el projecte fallit 
de 1974, que preveia enderrocar-ho tot per fer-hi un bloc 
de cinc plantes. Pàgina 3

Les casetes d’Encarnació ja van 
estar a punt d’anar a terra el 1974 
amb una proposta de 5 plantes

L’interior d’illa d’Astúries, Àngel i Travessia Sant Antoni. Foto: Cedida

Farriol (BComú): 
“Hem de resoldre 
les diferències 
amb el PSC abans 
que s’eternitzin”
“Que es coneguin el president del 
districte i el portaveu de govern 
pot ajudar”, diu el portaveu P2

Nova protesta 
veïnal contra la 
implantació d’un 
club cannàbic al 
Camp d’en Grassot
Els veïns organitzats per l’antiga 
Henkel s’oposen al negoci, que té 
la llicència municipal en regla P4

El Districte s’inclina 
per reservar al veïnat 
l’habitatge en espai 
d’equipament de 
Manuel Torrente
El projecte similar d’estació 
Fontana, premiat a Nova 
York, es complica P4
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Breus

L’Ateneu 
Llibertari  de 
Gràcia ja té 
cançó pròpia
El cantautor Antoni Garcia 
Iranzo ha composat la 
primera cançó dedicada 
a l’Ateneu Llibertari de 
Gràcia. La tornada diu: 
“L’Ateneu Llibertari de 
Gràcia/ un bastió de lluites 
constants/ endavant, no 
ens deturem/resseguim la 
drecera plegats/ llibertat, 
autogestió/ plantem cara 
junts al capital”.

L’exprimer 
secretari del PSC, 
Xavier Barberà, al 
consell de l’ICUB
L’exprimer secretari del 
PSC de Gràcia, Xavier 
Barberà, s’ha incorporat al 
consell d’administració de 
l’ICUB per aquest mandat 
a proposta del partit. 
Barberà també porta 
Memòria Històrica al PSC 
de Barcelona. 

Jordi Farriol (BComú): 
“Hem de resoldre les 
diferències amb el PSC 
abans que s’eternitzin” 
“Pot ajudar que ens coneixem amb Mascarell”, apunta

A. B.
 

Com ja va succeir arran de 
les càrregues de repercussió 
mundial de l’1 d’octubre però 

ara arran de la sentència contra 
els dirigents polítics del Govern, 
les entitats de Gràcia s’han posici-
onat de manera unànime contra el 
posicionament condemnatori del 
Tribunal Suprem. 

El Club Esportiu Europa va ser 
un dels primers a posicionar-se 

avalant una resolució del confl icte 
a través de “la política, la democrà-
cia i l’apoderament dels ciutadans 
mitjançant el vot”. Lluïsos va apun-
tar que les condemnes “atempten 
directament contra els drets fona-
mentals. La Fundació Festa Major  
va rebutjar la sentència en el sen-
tit que els condemnats defensaven 
“la veu del nostre poble”. El Centre 
Moral va afegir que “criminalitzar 
i empresonar persones que han 
defensat sense violència les legí-
times  aspiracions del poble cata-

là sigui una manera de construir 
un futur obert”. El Centre Artesà 
Tradicionàrius va mostrar el “desa-
cord radical” amb la sentència i va 
recordar que el novembre de 2017 
va organitzar un festival folk per 
denunciar els empresonaments. La 
Coordinadora de Colles de Cultura 
Popular va parlar de “despropor-
cionada i injusta sentència”. Els 
Gegants de Gràcia van comdem-
nar la “vulneració de drets fona-
mentals”. L’Helena Teatre va rebut-
jar les penes de presó “per complir 

Desenes d’entitats, contra 
la sentència del Procés
L’Europa, Lluïsos i Festa Major encapçalen la resposta social

Un contenidor cremat, dimarts al vespre a Torrent d’en Vidalet . Foto: Cedida

un mandat democràtic”. 
Finalment, més en clau de plata-

formes socials, a Vallcarca, l’Ate-
neu, l’Assemblea, Heura Negra, el 
Sindicat d’Habitatge, el Mercat de 
Pagès i el CDLR va advertir que la 
sentència pretén “condemnar tot 

un poble”. La plataforma Gràcia 
Llibertat, en un manifest amb 
l’ANC i Òmnium, va qualifi car la 
sentència de “dura, injusta i que 
només busca venjança”. Aquest 
divendres a les 17 hores, manifes-
tació als Jardinets. •

Política

Albert Balanzà

Jordi Farriol, portaveu del 
grup municipal de BCN En 
Comú i conseller d’Urbanis-
me en aquest mandat, torna 
a Gràcia després del seu pas 

per l’Ajuntament en qualitat de co-
ordinador de grup a Barcelona i 
sobretot d’haver estat ja conseller 
d’ICV-EUiA a la Vila entre 2002 i 
2007. En aquesta entrevista, Farriol 
apunta les prioritats de mandat.

Com és que tornes?
Hi ha una diferència respecte l’eta-
pa anterior: el règim dels consellers 
ha canviat a una interlocució més 
alta amb el veïnat. Hi ha més possi-
bilitats de conèixer projectes a fons.

Què recordes del passat que et pu-
gui servir en el present?
L’inici de posar sobre la taula els te-
mes mediambientals. Ho havies de 
justifi car molt i ara no: per exem-
ple, ningú qüestiona que s’hagi d’in-
vertir en Rodalies en lloc del TGV.

I TGV abans que avió, diu Colau.
És jerarquia, però és exemple d’ele-
ments que es posen sobre la taula. 

BCN En Comú va superar ERC de 40 
vots. Què voleu fer amb ERC?
Buscar les semblances programà-
tiques que tenim i també reconèi-
xer la seva representativitat, com 

mes que qualsevol modificació 
alenteix un procés ja massa llarg.
Tenim una posició coneguda, en 
podem parlar amb el PSC i alhora 
aquests temes s’han de resoldre de 
seguida, abans que s’eternitzin.

Com serà l’urbanisme de Gràcia el 
2023? Heu promès zona 30 a Gran, 
pla de motos, Pi i Margall... Què 
t’agradaria que passés més?
Que totes les oportunitats que pu-
guin aparèixer per planificar la 
construcció d’habitatge públic, les 
aprofi tem i que estiguin almenys 
dibuixades el 2023.

Què us heu dit amb Ferran Mas-
carell? És l’altra retorn sonat.
Amb el Ferran ens coneixem i el 
fet que el president del distric-
te i el portaveu del grup munici-
pal principal de govern pot ajudar. 
Algunes risses també hem fet, però 
hem anat molt per feina.

Què us heu dit amb Robert Soro, a 
qui vas succeir per sorpresa?
Ell ha fet un traspàs perfecte i ell 
participa en el col·lectiu de Gràcia 
En Comú. Ens hem dit tot el que 
ens pogut dir a nivell militant i a 
nivell de traspàs.

Última: entre 2002 i 2007 vas viu-
re el debat de l’elecció de regidor i 
consellers, i certes iniciatives vos-
tres al Congrés. Ara, sí?
Ara, hauria d’anar de debò.•

El portaveu del grup de BCN En Comú, Jordi Farriol, al carrer Torrijos. Foto: A. B.

ha passat amb el nomenament 
per a ells de la vicepresidència del 
Districte. Volem fer més visible la 
capacitat d’interlocutar-hi.

Això també serà així amb la nego-
ciació del Pla d’Actuació (PAD)? 
Prioritzareu alguns grups?
Primer mirarem el que diuen als 
programes i hem estat atents al 
que han dit als plens. Tothom té 
ganes d’arribar a acords, fi ns i tot 
C’s. Hem tingut un alt grau de dià-
leg ja en aquest inici.

BCN x Canvi, el grup de Valls, vol 
pactar habitatge i medi ambient. 
Us incomoda aquesta oferta?
Només ens incomodaria si hagués-

sim de canviar la nostra determina-
ció inicial, però hem de veure què 
passa amb les coses concretes.

Vas fer gairebé un prec als grups 
amb casetes d’Encarnació.
Hem d’aterrar aquest discurs i els 
grups, si no ens donen suport, han 
de proposar alternatives. Va ser 
una interpel·lació més que un prec.

Hi haurà més dificultats potser 
amb el soci de govern, on hi ha de-
sacords a Vallcarca i Abaceria.
Aquest debat només el podrem re-
soldre conjuntament si mirem pros 
i contres en un treball intern.

Passa que justament són dos te-

L’exconseller Suñé 
(PDeCAT) diu 
que Buch no té 
valentia de dimitir
L’exconseller de districte 
Esteve Suñé, ara sense 
càrrecs orgànics al 
PDeCAT, ha criticat el 
conseller d’Interior, 
Miquel Buch, per 
l’actuació dels Mossos 
contra les manifestacions 
d’aquesta setmana 
dient que és “un polític 
atrapat a la teranyina de 
l’autonomisme” i que no 
tñé valentia de dimitir”.
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El catàleg de patrimoni 
es nodrirà amb 109 
aportacions fruit de 
la participació veïnal  
Un 10% de les propostes se centren a conservar els 
interiors d’illa com a petits pulmons verds del districte

Albert Balanzà

N o han arribat a temps 
de salvar-se ni la Kasa 
Nostra de Repartidor 24 
(Vallcarca) ni el casalot 
de Balcells 26 ni la ma-

sia de Can Morera a Mare de Déu 
de la Salut 44 ni la Torreta d’Esco-
rial 158 (la Salut), però l’1 de no-
vembre és la data de lliurament 

menclàtor original com les imat-
ges de Sant Josep que encara es 
conserven al carrer Camprodon, 
abans que fos canviat en l’annexió 
a Barcelona per evitar repeticions. 
Fins i tot la comunitat de veïns del 
carrer Canó 3 ha engegat un debat 
sobre l’ús que ha de tenir el màstil 
de la fi nca, amb balcó a plaça del 
Sol 5, on abans hi havia una escola.

El lliurament de la nova propos-
ta de catàleg, en tot cas, posarà so-
bre la taula i a decisió de l’Ajunta-
ment la idea d’incloure sota una 
protecció C tot un perímetre ca-
racterístic i defi nitori del que ha-
via estat la Gràcia independent i 
que encara manté una geografi a 
aproximada del que va ser. La ti-
pologia C implicaria la conserva-
ció de tot l’envolvent dels edifi cis 
catalogats, no només la façana.•

Vestigis del nomenclàtor del carrer Camprodon, quan es deia Sant Josep. Foto: A. V.

i d’activació de la reendreça del 
nou catàleg de patrimoni que as-
pira a protegir el 50% de fi nques 
per blindar el teixit tradicional de 
Gràcia. El treball dels cinc equips 
tècnics, que presentarà a l’Ajun-
tament una proposta de màxims, 
segons fonts coneixedores dels úl-
tims detalls, s’enriquirà fi nalment 
de 109 propostes veïnals, moltes de 
les quals ja s’havien anotat en el 
treball de camp, però que altres 

-com sobretot els interiors d’illa- 
han ajudat a completar una visió 
de conjunt que ara s’ha de concre-
tar en un document que superarà 
amb tota probabilitat les 2.500 re-
ferències i un centenar llarg afegit 
d’espais verds. El canvi és notable:  
ara hi ha 599 edifi cis protegits i 15 
arbres i, sense tenir en compte les 
109 aportacions veïnals, es plante-
java passar a 2.520 fi nques i 130 es-
pais verds.

Els ulls dels veïns s’han fi xat so-
bretot, en gairebé un 10% de les 
propostes, en els interiors d’illa  
com a petits pulmons verds, jus-
tament aquells espais més difícils 
de registrar en el treball de camp, 
que sovint s’ha fet a porta freda 
o sense possibilitat d’entrar a es-
pais interns més enllà de la façana. 
Només en el repàs de les propos-
tes veïnals hi destaquen interi-
ors d’illa que es proposa de pro-
tegir a Escorial 42-50, Montmany 
29, Betlem 31, Verdi 287 i 331, 
Sant Marc 14, Jaén 14, Alzina 38, 
Mare de Déu del Coll 24 o Maurici 
Serrahima 21.

També altres espais que els ve-
ïns han plantejat tenen a veure 
amb petits detalls de façana com 
plaques històriques de numera-
ció de les cases o vestigis del no-

Societat
Breus

L’ascensor del 
pàrquing de Sol 
ja emergeix per 
ocupar més espai

La reordenació d’elements  
urbanístics per pacifi car 
la plaça del Sol, amb 
les jardineres a les 
escales o l’àrea infantil 
com a aportacions 
més destacades dls 
últims mesos, segueix 
aportant novetats i 
aquesta setmana ja 
s’ha col·locat l’ascensor 
del pàrquing soterrani 
en el lloc on hi havia 
l’escultura del rellotge 
solar. El monument, en 
restauració, es posarà 
centrat a la zona nord.

El comerç de 
Torrent de l’Olla 
surt al carrer 
mig dissabte
Els comerciants de Torrent 
de l’Olla, quinze dies 
després de la jornada de 
comerç al carrer, agafen el 
relleu específi c de la festa 
tallant aquest dissabte la 
seva via principal, entre 
Betlem i Llibertat, de 10 
a 16 hores. Pel que fa ales 
afectacions de trànsit, 
no es podrà circular pel 
Torrent de l’Olla entre 
8.30 i 17 h, i les motos no 
podran aparcar a la vorera. 

Vestigis del 
nomenclàtor 
original, plaques 
numèriques o 
màstils, altres idees

La negociació política, tècni-
ca i judicial sobre les casetes 
d’Encarnació està en marxa 

ja en tots els fronts sense que se 
sàpiga encara si el seu fi nal serà 
el mateix que el que va succeir 
ara fa més de 40 anys. Tal com 
recull la memòria de la propos-
ta de modifi cació del Pla General 
Metropolità que ara pretén im-
plantar una escola bressol en 
aquests terrenys a fi  de blindar 
millor el seu caràcter d’interès 
públic, el 1974, l’aleshores propi-
etari ofi cial, Ramon Campalans 

Les casetes d’Encarnació ja van 
estar a punt d’anar a terra el 1974
La família Campalans va encarregar a l’arquitecte de l’antic pavelló del Joventut una 
promoció de 5 pisos d’alçada i 11 habitatges per planta, però el PGM de 1976 ho va impedir 

va encarregar a l’arquitecte Albert 
Barbosa el projecte d’un nou edifi -
ci a l’espai de les casetes d’Encar-
nació amb tres escales de veïns. 
L’edifi ci de nova planta preveia 
l’enderroc de les casetes i la ree-
difi cació d’un bloc de pisos que 
havia de tenir soterranis, planta 
baixa i 5 pisos d’alçada,amb 11 ha-
bitatges per planta. 

Barbosa, famós com a autor 
de l’antic pavelló del Joventut 
de Badalona, va fer una propos-
ta d’aprofi tament màxim del sòl 
edifi cable i el va presentar el juliol 

de 1974. Però, gairebé fi l per ran-
da amb el que ha succeït ara, el 
projecte estava afectat per una 
suspensió de llicències i calia 
redactar un pla especial. El per-
mís no es va atorgar i va quedar 
en suspens fi ns que el desembre 
de 1976 es va comunicar al pro-
motor que es denegava d’acord 
amb la nova afectació de la fi n-
ca segons el nou Pla General 
Metropolità (PGM).

L’aprovació del PGM va salvar 
les cases de l’enderroc, no per-
què les protegís com a equipa-
ment, com ara s’està intentant, 
sinó perquè la nova qualifi ca-
ció (casc antic de substitució 
d’edifi cació antiga i remodelació 
física pública) no permetia un 
projecte com el presentat pels 
promotors l’any 1974. 

No es va produir cap més pro-
jecte fi ns al presentat l’any 2017 
i que també preveia l’ender-
roc de les fi nques. Ara Ramon 
Campalans ha cedit la negocia-
ció a la següent generació. •El projecte, com el recull la memòria de l’MPGM de casetes d’Encarnació. Foto: A. B.
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El Districte s’inclina per reservar 
l’habitatge en espai d’equipament 
de Manuel Torrente al veïnat
El projecte, en el marc del programa d’allotjaments tàctics de repoblació 
inclusiva (ATRI), també està pensat per Kasa de la Muntanya i estació Fontana

Albert Balanzà

L a promoció d’habitatge so-
cial de la placeta Manuel 
Torrente, juntament amb la 
de Kasa de la Muntanya, en 
aprovació inicial superada 

des de fi nals del passat mandat, es 
concretarà amb l’anomenat progra-
ma d’allotjaments tàctics de repo-
blació inclusiva (ATRI), que l’Ajun-
tament ha definit a través d’una 
primera prova pilot encara sense 
data en aquest espai de Gràcia, en-
tre els carrers Providència, Alzina 
i Tres Senyores. Fa vint anys que 
la placeta és bàsicament una àrea 
d’esbarjo de gossos, si bé també s’hi 
fan actes per Festa Major i ja pocs 
veïns recorden que allà s’hi havia 
prefi gurat als anys 90 la ubicació 
de l’Espai Jove que fi nalment es va 
ubicar al carrer Gran.

El projecte, que es caracterit-
za per afegir habitatge en espai 
d’equipament en aquells terrenys 
on no s’hagi esgotat l’edifi cabili-
tat, va amb retard a causa de la di-
fi cultat d’acord polític i de la sus-
pensió de llicències en vigor des 
del desembre passat, però l’Ajun-
tament ja ha apuntat que s’incli-
na per reservar l’oferta que en re-
sulti al veïnat. “No hem decidit per 

quin col·lectiu específi c serà [gent 
gran, joves...] però tenim clar que 
s’ha d’assegurar que tot o una part 
sigui per a persones del districte”, 
han apuntat fonts municipals.

L’altre àmbit ATRI que s’està pre-
fi gurant a Gràcia, el projecte de sis 
plantes d’estació Fontana (vegeu 
L’Independent número 755), està 
molt més verd, malgrat la repercu-
sió que va tenir el fet de ser premi-
at a Nova York. No només perquè 
no és el cas seleccionat com a prova 
pilot, com ho és Manuel Torrente, 
sinó que les mateixes fonts muni-
cipals apunten que la complexi-
tat d’elements que s’han de posar 
d’acord (TMB, Ajuntament, majo-
ria política, pla especial, modifi ca-
ció de categoria urbanística) fa que 
ara mateix sigui “molt complicat” 
el seu resultat efectiu.•

La xerrada d’habitatge de 
l’Ateneu Roig es reprograma. 
El cicle polític organitzat per 
l’entitat de Torrent d’en Vidalet, 
i que aquesta setmana ha suspès 
justament el torn del conseller 
d’Habitatge, Yusef Quadura, 
traslladarà la data al novembre. 
Les properes temàtiques són 
salut (22-O), cultura (29-O) i 
presidència del districte (5-N).

La placeta Manuel Torrente, habitual àrea d’esbarjo per a gossos. Foto: A. V..

Breus

Diamant acull la 
VI Festa del Gat 
amb una mostra 
sobre cinema

La sisena edició de 
la Festa del Gat, que 
impulsa Gats de Gràcia, 
se centrarà enguany en 
una exposició sobre la 
presència d’aquests felins 
al cinema, xerrades sobre 
com fer feliços als gats o 
sobre història dels gats, 
tallers de grafi ti o de ball 
i actuacions musicals 
que es faran durant tot 
el dissabte a la plaça del 
Diamant (11-20.30 hores).

Mor una 
motorista 
després de caure 
al carrer Bolívar
Una dona de 45 anys 
va resultar greument 
ferida dilluns a la tarda 
com a conseqüència de 
la caiguda de la moto 
que conduïa a l’alçada 
del número 52 del 
carrer Bolívar, a tocar 
de la confl uència amb 
l’avinguda República 
Argentina. Els fets van 
tenir lloc cap a la una. La 
Guàrdia Urbana i el SEM 
van traslladar la dona fi ns 
a l’hospital però va morir 
poc després. 

el repor

Nou cas a Grassot 
contra la implantació 

d’un club cannàbic
El club Sagrada Semilla reforma una agència 

de viatges però els veïns plantaran batalla 

A. B.

Els veïns del Camp d’en Grassot 
s’estan acostumant a lluitar 
contra la implantació de clubs 

cannàbics als carrers, amb un pri-
mer cas que encara cueja i ja va 
ser denunciat -el del Tierra Verde, 
a Grassot 70- i un de segon recent-
ment destapat a Còrsega 476-478, 

on s’hi estan fent obres de condi-
cionament del local amb un comu-
nicat d’obres i la confi rmació del 
nou ús als veïns per part del tèc-
nic del Districte. “Compleix amb 
les condicions que fi xa el pla espe-
cial i l’emplaçament és correcte”, 
apunten fonts municipals.

La comunitat de veïns del nú-
mero 476-478, a tocar del local 
llogat, que abans era una agència 

de viatges, s’ha començat a orga-
nitzar des de la setmana passada 
amb un canvi d’estatuts aprovat 

pel 83% de residents -el 100% dels 
assistents a la reunió- que detalla 
la prohibició d’ubicar clubs can-

L’antiga agència de viatges, i ara en obres per ser club cannàbic. Foto: A. B.

nàbics a la fi nca i aquesta set-
mana ja ha encarregat pancartes 
per folrar el barri. “Posarem el 
barri en peu de guerra”, apunta 
Paco González, també dirigent 
veïnal implicat en la negociació 
de l’antiga Henkel. 

Segons les investigacions dels 
veïns, el nou club està impul-
sat per una associació anome-
nada Sagrada Semilla -Sagrada 
Família, al comunicat d’obres- i 
els responsables han intentat ac-
cedir a la finca per instal·lar la 
sortida de fums necessària per 
iniciar l’activitat amb diferents 
subterfugis i informació poc cla-
ra. “Ens hi oposarem adduint la 
proximitat del negoci respecte 
del futur local de gent gran i fa-
mílies de Can Mariner, i també 
per la proximitat al futur Casal 
de Joves”, ha afegit González. • 

carrer Providència

carrer Robí c. Tres Senyores

c.
 A
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5DocumentsDocuments
‘25 de novembre’ 
‘25 de novembre’ (Ed. Hijos del Hule) és el darrer recull de poemes de l’escriptora i poeta 
Assumpció Forcada. Farta de veure que la problemàtica de la violència masclista es redueix a 
concentracions i minuts de silenci mentre les estadístiques segueixen demostrant que la situació 
per a les dones al món encara és dramàtica, recull escrits passats i presents sobre el que ella 
anomena com a “terrorisme emmascarat”. Amb la seva inseparable parella artística, la Fina Palau, 
la poeta ja ha començat a fer recitals del llibre i espera fer la presentació al gener a la biblioteca 
Jaume Fuster. El llibre té pròleg de Marina Subirats i la pintura de l’artista Karl Gudmundur 
Asbjörsson, amb qui ja va col·laborar al seu anterior llibre de poemes Sumo/Finlandia. 

Assumpció Forcada (Sudanell, 1947) és llicenciada en 
Ciències Biològiques i ha treballat com a professora 
de batxillerat. Ha dedicat bona part de la seva trajec-
tòria personal i professional a l’escriptura i la poe-
sia. Recentment va publicar Sumo/Finlandia (Cronos 
Editorial), un viatge inspirador fruit de l’amistat i 
l’amor. Amb la Fina Palau (a l’esquerra de la imatge), 
també a punt de publicar un nou llibre de poemes, 
conformen parella artística des del 1980. Per a elles 
la publicació d’un nou recull de poemes és una bona 
oportunitat per seguir fent el que sempre han fet: fer 
servir la paraula i la música per emocionar, provocar, 
debatre i remoure consciències. Amb ‘25 de novembre’ 
ho tornaran a fer. 

biografía
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: S
M

Ens arriben puntualment els llibres de 
l’Assumpció Forcada que, des de fa 
anys, ens explica l’univers, la terra, 
l’aigua, la vida dels arbres i les fl ors, 

els paisatges, les persones amigues, tantes 
coses, des de la seva mirada de poeta cien-
tífi ca o de científi ca poeta, termes potser 
redundants, després de tot. En els seus po-
emes la ciència esdevé la base d’una poesia 
més elaborada, més alta, perquè dóna veu 
a una natura que sovint oblidem, neguem o 
destruïm, i que, tanmateix, és la font d ela 
nostra vida, l’única realitat amb la que rela-
ment podem comptar.

Ara l’Assumpció ens presenta una altra 
faceta de la seva creació, de la seva refl e-
xió, gairebé podríemdir de la seva indigna-
ció davant la destrucció del que és més bell. 
Certament, la violència contra les dones no 
és un fet nou, sinó que cada dia ho sabem 
millor, ha estat un fet present a totes les 
etapes de la història. Però ara hi ha una di-
ferència: ens creiem civilitzats, ens creiem 
capaços de sortir dels temps foscos i de do-
minar les condicions de la nostra vida per 
fer-la més amable, més fructífera, més hu-
mana, si per humà entenem la condició més 
alta que podem imaginar. Doncs bé, és justa-
ment ara quan sabem, dia a dia, hora a hora 
gairebé, com es comet arreu el crim més ter-
rible, el més destructor, aquell que mata el 
millor que tenim, allò que tots i totes desit-
gem: l’amor. 

Sempre m’ha semblat una contradicció 
terrible: les dones som educades per donar 
amor, per donar-nos als altres, per estimar.
los fi ns al punt de fer-los créixer dins nostre, 
de dedicar-los el nostre temps, el nostre cos, 
la nostra alegria. Les dones som educades 
per oferir allò que dona sentit a la vida, que 
la fa preciosa. I la resposta que sovint rebem 
a canvi és justament la violència, la ferida, la 
mort, l’anorreament. Hi ha, potser, un crim 
més salvatge, més injust, més estúpid?

A ‘25 de novembre’ l’Assumpció va desgra-
nant les formes del desastre, de la humili-
ació, de la destrucció de les dones, tots els 
noms d’una geografi a del terror: els mal-
tractaments, els assassinats, els casaments 
forçats, els esclavatges sexuals, les violaci-
ons, els feminicidis sistemàtics, tots aquets 
horrors quotidians que sovint volem igno-
rar, perquè són massa terribles per poder-hi 
conviure. El llibre és un crit, en diversos idi-
omes, perquè es tracta, efectivament, d’una 
geografi a universal; un crit perquè aquests 
fets no siguin oblidats, perquè no siguin to-
lerats, perquè ens llevem cada dia amb la 
força sufi cient per seguir-los denunciant i 
combatent fi ns fer-los desaparèixer de da-
munt la terra. Perquè no siguin silenciats, 
i tothom entengui que s’està matant el més 
necessari, el més bell que tenim.

[...]

Marina Subirats

Terrorisme emmascarat
Abolida la pena de mort
i sense judici premi, 
botxins que abans eren els vostres amants 
han fet de vosaltres 
les seves víctimes.

Les tortures psicològiques
i la por eren els barrots
de la cel·la en què es convertí
la vostra casa.

Quantes dones 
hi ha encara al corredor de la mort,
que és el pas del temps sense ajuda,
maltractades dins de la presó
del silenci!

Víctimes d’un terrorisme 
que posa mines d’intolerància,
fi lferrada d’incomprensió
al vostre cant de llibertat,
a la vostra veu que surt i crida
amb les ferides, 
amb la sang que escriu
com a epitafi :
Perquè estimem la vida
 reivindiquem la nostra identitat.

25 de novembre
Humillade, torturades,
presoneres, lapidades,
silenciades, assassinades,
cremades, degollades,
violades, discriminades,
enganyades, amenaçades,
atemorides, apunyalades.

Tatuades per la violència.
Oblidades per la justícia
que deixa lliure el botxí,
per la gent sorda als vostres crits
demanant ajuda.
Un botxí que va de prepotent
i que mai bno se suïcida a temps.

Fermentació
Cal fermentar
aquesta indiferència
quye troba com a hàbit corrent
la violència contre les dones,
un terrorisme que no té fronteres
i que podem tenir molt a prop.

Cal pasteuritzar
les relacions humanes,
eliminar el masclisme,
erradicar del vocabulari
alguns signifi cats de paraules 
discriminatòries.

Cal mirar amb ulls
d’igualtat i llibertat
totes les persones,
no degradar, amb la prepotència
i la injustícia,
l’essència humana
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6 Esports
Breus

Obertes les 
inscripcions del 
torneig de pàdel 
del CT La Salut

Del 10 al 23 de novembre, 
el Club Tennis La Salut 
organitza un torneig 
social de pàdel en les 
seves instal·lacions. El 
torneig es disputarà en 
tres categories: masculina, 
femenina i mixta, i el preu 
de la inscripció varia dels 
12 als 16 euros en funció 
de les proves. Els partits 
es disputaran al millor de 
tres sets i per fer-ho més 
atractiu i que tothom se 
senti a gust, hi haurà tres 
categories en funció del 
nivell dels participants. 
Les inscripcions estan 
obertes fi ns al dia 8 de 
novembre.

Campionat de 
futbol amb pilota 
d’escuma a les 
places Sol i Vila
Els nens i nenes entre 6 i 
12 anys poden participar 
en el Campionat de futbol 
amb pilota d’escuma que 
s’organitza aquest dissabte, 
a partir de les quatre de 
la tarda a les places Vila 
de Gràcia i Sol. L’únic 
requisit que cal és formar 
un equip o bé apuntar-
se individualment una 
mica abans a les places. La 
lligueta començarà a les 
quatre i la fi nal serà a les 
set del vespre.

Europa de rècord: 15 
gols a favor en 3 partits, 
abans de visitar Horta 
L’escapulat és l’únic equip de la lliga, juntament amb el 
Terrassa, que ha sumat els últims nou punts disputats 

Albert Vilardaga

Tercera golejada consecutiva 
de l’Europa, aquesta última 
contra el Santfeliuenc, per 
4 a 0. En els últims tres par-
tits disputats, els escapulats 

han marcat 15 gols i no n’han encai-
xat cap, unes dades espatarrants. 
Amb aquests registres, els graci-
encs s’han convertit en l’equip més 
en forma de les últimes setmanes, 
ja que ha estat juntament amb el 
Terrassa l’únic conjunt capaç d’en-
cadenar tres victòries de forma con-
secutiva.

Amb la moral pels núvols, però 
conscients que queda molta tem-
porada per endavant i que l’equip 
encara es troba a cinc punts de 
les posicions de playoff, els de 
Vilajoana visiten en la novena 
jornada de lliga el Feliu i Codina 
d’Horta, en el que serà una pro-
va de foc pels escapulats, ja que 
l’equip que entrena Nacho Castro 
està fent una gran temporada i 
només ha perdut el partit que 
va disputar la primera jornada 
contra l’actual líder, La Pobla de 
Mafumet.

Després dels últims resultats, 
es preveuen pocs canvis en l’onze 
de Vilajoana que pràcticament ha 
repetit el mateix onze, amb Marc 
Priego a la portera, Pastells i Guti 
als laterals, Alberto i Cano com a 
parella de centrals, i Jordi Cano, 
Martínez i David Jiménez a la da-
vantera. Al mig del camp, l’han for-
mat Uri, Prats i Varona en els par-
tits contra el Cerdanyola i el Sants, 
mentre que contra el Santfeliuenc, 
Alfons Serra va ocupar el lloc de 

Varona, que es va perdre el partit 
per unes petites molèsties als ad-
ductors, i que el fa ser dubte també 
per aquesta setmana.

L’Europa i l’Horta són dos dels 
equips més golejadors de la lliga, 
tots dos sumen 20 gols, uns regis-
tres que només L’Hospitalet (25) 
supera. En aquest aspecte, per part 
de l’Europa destaquen els núme-
ros de Jordi Cano, autor de cinc 
gols i que s’ha convertit en el se-
gon màxim golejador de la lliga a 
un de Manuel Expósito, el davan-
ter de L’Hospitalet. D’altra banda, 
Uri i Alberto estan apercebuts de 
sanció, i en cas de veure una tar-
geta groga es perdrien el següent 
partit, contra el Castelldefels.•

Els eSports busquen completar 
la plantilla. L’onze de novembre 
comença una nova temporada del 
futbol virtual, i l’equip de l’Europa 
està acabant de formar-se. El 
mànager escapulat, Àlex Beltry, 
està acabant de confeccionar 
l’equip i busca reforçar-lo amb un 
porter, un central i un migcentre 
defensiu. L’equip començarà a la 
Quarta Divisió i buscarà classifi car-
se per disputar el playoff d’ascens. 

Els jugadors de l’Europa fan pinya per celebrar un dels gols contra el Santfeliuenc. Foto: Jordi Bautecas

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 8
CE Europa 4 - 0 FC Santfeliuenc
1. CF Pobla de Mafumet .. 22 punts.
8. CE Europa ......................12 punts.
Jornada 9
20/10 (12h) UA Horta - CE Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 5
CF Pallejà 1 - 0 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 13 punts.
11. CE Europa ..................... 6 punts.
Jornada 6
20/10 (16h) CE Europa - Vic 
Riuprimer FC

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 3
Lluïsos de Gràcia 67 - 77 Sant 
Gervasi
1. CB Mollet B .............................3-0.
5. Lluïsos de Gràcia ................... 2-1.
Jornada 4
19/10 (18:05h) UE Montgat - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 4
20/10 (17:45h) AE Minguella - UE 
Claret
20/10 (17:45h) QBasket Sant Cugat 
- Vedruna Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 3
Banyoles 59 - 53 Lluïsos de Gràcia
AESE 43 - 58 Safa Claror

1. Joventut Les Corts .................3-0.
2. Safa Claror ..............................3-0. 
12. Lluïsos de Gràcia ..................0-3.
Jornada 4
20/10 (18h) Lluïsos de Gràcia - 
Joventut Les Corts
19/10 (18h) Safa Claror - Joventut 
de Badalona

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 3
CN Catalunya - CN Sant Andreu
1. CN Barcelona .................. 7 punts.
7. CN Catalunya .................. 3 punts. 
Jornada 4
19/10 (16:30h) Tenerife Echeyde - 
CN Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 1
CN Catalunya 6 - 10 Sant Andreu

1. CN Mataró ....................... 6 punts.
7. CN Catalunya .................. 0 punts. 
Jornada 2
3/11 (12:45h) CN Catalunya - CDN 
Boadilla

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 2
Gràcia FS 1 - 5 Eixample 
1. Eixample ......................... 6 punts.
6. Gràcia FS ......................... 3 punts. 
Jornada 3
20/10 (12:15h) Gràcia FS - Eixample

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 2
Laietà Argentona 18 - 14 Handbol 
Claret
1. Sant Llorenç St Feliu ..... 4 punts.
5. Handbol Claret ............... 2 punts. 

Jornada 3
20/10 (13h) Handbol Claret - Salle 
Bonanova

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 3
Lluïsos de Gràcia 5 - 1 Reus
1. Lluïsos de Gràcia ............ 6 punts.
2. CTT Borges ..................... 4 punts. 
Jornada 4
26/10 (17h) Lluïsos de Gràcia - CTT 
Borges

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
Jornada 5
CP Congrés 4 - 4 CH Claret
1. Cerdanyola CH...............15 punts.
10. CH Claret ........................1 punts. 
Jornada 6
19/10 (12:45h) Claret - Sentmenat
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Esdeveniments i trobades 

‘eco’, un mercat a l’alça

editorial

El cinema 
més conscient

L’Aula Ambiental del Bosc Turull va posar en marxa a fi nals de 
setembre el seu programa d’activitats de tardor participant 
en el Dia sense cotxes o en el Fem Mercat de Vallcarca. L’aula 
proposa activitats de biodiversitat, educació, art salut i benes-
tar o comunitat i sostenibilitat. I com ja va sent tradició, inclou

el taller de vermicompostatge per a professorat amb el grup 
de monitors ambientals de la Casa d’Ofi cis de Barris Sosteni-
bles de Barcelona Activa, que mostraran com funciona aquest 
mètode de compostatge i com es pot aprofi tar per realitzar 
activitats molt didàctiques amb l’alumnat. 

Re-Pera organitza activitats tot promovent el consum responsable 
Una imatge val més que mil paraules. 
En més o menys intensitat, aquesta 
afirmació s’ajusta força quan es 
tracta de posar sobre la taula debats 
i problemàtiques entorn el medi am-
bient. La pantalla gran (o fi ns i tot els 
vídeos que es fan virals a les xarxes 
socials) impacta més que qualsevol 
titular. En aquesta línia s’emmarca el 
cicle Claqueta i Acció, una iniciativa 
de l’Ajuntament de Barcelona en 
col.laboració amb el Festival Interna-
cional de Cinema de Medi Ambient 
(FICMA), l’objectiu del qual és pro-
moure la cultura de la sostenibilitat 
entre la ciutadania. Per segon any 
consecutiu, es podran veure un total 
de 44 projeccions repartides entre 34 
equipaments de la ciutat, pel·lícules 
procedents del fons documental del 
FICMA que parlen sobre temàtiques 
ambientals diverses: els reptes per a 
la conservació de la biodiversitat o 
l’impacte dels residus, una temàtica 
que està generant un debat social 
cada vegada més ampli. Igual d’urgent 
i necessari. El cicle també pretén fer 
refl exionar a la ciutadania sobre la 
infl uència que poden tenir les accions 
quotidianes i estils de vida. Sens dubte 
calen debats i refl exions, i tot i que 
la ciutadania pot contribuir des del 
seu àmbit privat a fer una societat 
més justa i sostenible, sobretot no 
pot oblidar qui té la màxima respon-
sabilitat per canviar el rumb de les 
polítiques ambientals i socials: fer ús 
del transport públic però també exi-
gir a les administracions més i millor 
transport públic i una política valenta 
i decidida contra els principals focus 
de contaminació de la ciutat i el país.

Cedida

En marxa el programa de tardor a l’Aula Turull
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Amb el suport de:

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenibles

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

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

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

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

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

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

Serveis d’interèsAula Bosc Turull

Totes les activitats de l’Aula Turull són gratuïtes amb inscripció prèvia

entorn, com per exemple la nit 
dels ratpenats -que ja va tenir lloc 
a fi nals de setembre-, per apren-
dre i observar aquests animalons 
nocturns que habiten la ciutat, el 

taller pràctic per atraure ocells al 
nostre balcó o espai verd, i així 
millorar la biodiversitat al nostre 
voltant, l’itinerari de tardor per 
Collserola (aquest dissabte 19 
d’octubre) per descobrir els 
colors, fruits i bolets d’aquestes 
dates. En aquesta mateixa línia 

Pel que fa a la comunitat i soste-
nibilitat i la difusió de pràctiques 
comunitàries i per estendre, la 
cultura de la sostenibilitat, l’aula 
de Turull va iniciar el curs amb la 

celebració del Dia Mundial Sense 
Cotxes, participant a totes les 
aules d’educació ambiental en 
una acció conjunta que va con-
vertir Via Laietana en un espai 
per als vianants i ple d’activitats 

Comunitat, educació i salut, eixos del 
programa de tardor de l’Aula Turull
L’Aula Ambiental del 

Bosc Turull va posar 

en marxa a finals de 

setembre el seu pro-

grama d’activitats de 

tardor participant en 

el Dia sense cotxes o 

en el Fem Mercat de Va-

llcarca. L’aula proposa 

activitats de biodiversi-

tat, educació, art salut i 

benestar o comunitat i 

sostenibilitat.

La nova programació de tardor 
a l’Aula Ambiental Bosc Turull 
proposa, com ja va sent tradició, 
el taller de vermicompostatge 
per a professorat amb el grup de 
monitors ambientals de la Casa 
d’Ofi cis de Barris Sostenibles de 
Barcelona Activa, que mostraran 
com funciona aquest mètode 
de compostatge i com es pot 
aprofi tar per realitzar activitats 
molt didàctiques amb l’alumnat. 
Aquesta sessió està programada 
pel proper 13 de novembre. A 
més, per a les escoles que ho sol.
licitin, també s’oferiran sessions 
dinamitzades sobre el vermi-
compostatge per a grups, dins la 
mateixa aula. 
En l’àmbit de la biodiversitat, les 
activitats que es proposen estan 
destinades a donar a conèixer 
quins esdeveniments naturals te-
nen lloc durant la tardor al nostre 

A través d’un diàleg obert 
dins el Parc Güell l’Aula 
Turull proposa als partici-
pants que s’endinsin en la 
importància que tenen els 
parcs urbans dins la ciutat. El 
verd urbà afavoreix la biodi-
versitat i millora la qualitat 
de l’aire, alhora que esdevé
escenari d’activitats de lleu-
re. Funcions complementà-
ries o antagòniques? Aquest 
serà el debat des de les 
visions de l’ecologia i de la 
salut i gaudi de la població.
Dilluns 21 d’octubre, de 
18.30 a 20h.
A càrrec de Josep Maria 
Llorach (Biòleg i terapeuta) 
i Joan Manel Riera (Biòleg
i educador ambiental), de la 
Societat Catalana d’Educa-
ció Ambiental. A la Casa del 
Guarda del Parc Güell

Un diàleg 
obert al 

Park Güell
Aula Bosc Turull

Galeria d’art i natura en una activitat emmarcada dins del cicle Arrelarts del 2017

s’emmarca la proposta de diàleg 
dins l’entorn privilegiat del Park 
Güell, per debatre i refl exionar 
sobre les funcions del verd urbà 
des de dues mirades diferents; la 
visió de l’ecologia i la visió de la 
salut i gaudi de la població. Serà 
aquest dilluns 21 d’octubre.
A l’apartat art, salut i benestar,  la 
natura com a font de creativitat 
i salut, l’aula ha organitzat pre-
cisament aquesta setmana  un 
taller de cuina per fer xocolata de 
garrofa, tot recuperant receptes 
antigues i aprofitant els fruits 
que donen els arbres del Bosc 
Turull. I també torna el Cicle Ar-
relarts, amb la seva quarta edició, 
i aquesta vegada per tractar la 
temàtica de la natura a la ciutat. 

El cicle Arrelarts, ja per 
la quarta edició, tracta 
enguany la temàtica de 

la natura a la ciutat

Redacció

per a tots els públics entorn la 
mobilitat sostenible. 
També s’ha iniciat un cicle de 
diferents activitats en relació al 
compostatge: explicació i demos-
tració de la granja de cucs dins el 
Fem Mercat de Vallcarca, jornada 
comunitària de manteniment del 
Bosc Turull per buidar el com-
postador comunitari i millorar el 
sòl del bosc, la visita a la planta 
de compostatge de Torrelles de 
LLobregat per entendre com 
funciona aquesta instal.lació i el 
taller pràctic de compostatge en 
família, per aprendre com es pot 
aprofi tar les restes vegetals de 
casa nostra i convertir-les en un 
adob nutritiu per a les plantes.

El 9 de novembre 
hi ha prevista una 

jornada comunitària de 
manteniment del bosc
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El passat mes de juny l’Escola 
Vedruna Gràcia, el Col.legi Sant 
Ramon Nonat i l’ECAT Institut 
Lluïsa Cura van ser reconeguts 
pels seus treballs en l’àmbit 
comunicatiu i de la salut amb els 
projectes  ‘Pandèmia d’Eskamots’ 
i ‘Saps el que respires?’, entre 

L’escola Vedruna Gràcia, 
premi Blaquerna Impulsa

d’altres.  Els Premis Blanquera 
Impulsa se celebren anualment 
i busquen sensibilitzar als joves 
sobre dos dels Objectius del 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides. 
En l’edició del curs passat, la 
temàtica escollida va ser la dels 

objectius “Fam zero” i “Ciutats i 
comunitats sostenibles”. El passat 
18 de juny l’auditori de la Facul-
tat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna-URL 
es va omplir de joves i docents 
impacients per esbrinar el vere-
dicte del jurat. Durant l’acte es 

L’Escola Vedruna Grà-

cia és un dels tres cen-

tres de la xarxa d’Esco-

les Sostenibles que ha 

estat reconegut amb 

un premi Blanquerna 

Impulsa. El guardó ha 

estat pel seu treball en 

l’àmbit de la salut pel 

seu projecte ‘Saps què 

respires?’, centrat en 

la ciutat sostenible i la 

qualitat de l’aire.

van donar a conèixer els nou 
projectes premiats de les quatre 
categories -àmbit internacional, 
comunicatiu, educatiu i de la 
salut-, dels quals han obtingut el 
primer premi els treballs presen-
tats per l’Escola Vedruna Gràcia, 
l’Escola Sant Ramon Nonat de 
Collblanc (ambdós membres 
del programa Escoles + Soste-
nibles), i l’Institut Montgròs de 
Sant Pere de Ribes. La resta de 
centres que ha estat premiats 
en les diferents categories han 

estat l’ECAT Institut Lluïsa Cura 
de Barcelona (també de la xarxa 
Escoles + Sostenibles), l’Escola 
Pia de Granollers, i l’Institut El 
Cairat d’Esparreguera.
El Col.legi Sant Ramon Nonat ha 
estat guanyador en l’àmbit comu-
nicatiu amb el projecte ‘Pandèmia 
d’Eskamots’, una campanya a 
través de la qual es busca motivar 
altres centres educatius a crear 
les seves pròpies Comissions 
Verdes o Eskamots Verds. És la 

segona vegada que aquest centre 
rep el reconeixement dels Premis 
Blanquerna Impulsa, que, en la se-
va primera edició, van guardonar-
lo pel seu projecte ‘La Revolució 
Verda’. En la categoria de l’àmbit 
de la salut, el centre guanyador 
ha estat l’Escola Vedruna Gràcia 
amb el projecte ‘Saps què res-
pires?’, un treball centrat en la 
ciutat sostenible i la qualitat de 
l’aire, que també s’ha emportat 
la Menció d’Honor.
 Aquests premis se celebren 

anualment i la temàtica de cada 
edició se centra en dos dels dis-
set objectius que desenvolupa 
l’ONU a l’Agenda 2030. Els Pre-
mis Blanquerna Impulsa comp-
ten amb el reconeixement de 
l’Ofi cina d’Informació Regional 
de les Nacions Unides, a Brussel.
les. Pel que fa a la próxima edició, 
es treballaran els objectius ‘salut 
i benestari i ‘igualtat de gènere” 
Les inscripcions per participaar-hi 
es van obrir l’1 d’octubre.

Representants de l’escola Vedruna reben el premi que atorga la Blanquerna

La temàtica de cada edició d’aquests guardons de 
la universitat es centra en dos dels disset objectius 

que desenvolupa l’ONU a l’Agenda 2030; els 
propers són ‘salut i benestar’ i ‘igualtat de gènere’
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“Més enllà de l’etiqueta ‘eco’, hem de mirar 
bé què comprem, l’origen i el productor”

Com i per què va sorgir el pro-
jecte Re-Pera?
Re-Pera sorgeix de la necessitat de crear 
una empresa d’organització d’esdeveni-
ments que fos exclusivament ecològica. 
Per poder oferir serveis enfocats amb 
aquesta fi losofi a. Volia que el nom estigués 
relacionat amb la natura, que el logo fos 
verd i blanc per transmetre aquests va-
lors. Primer vaig pensar en fl ors i desprès 
en fruites, i així va aparèixer la pera que 
és verda per fora i blanca per dins. Però 
no només la pera sinó la Re-Pera, per a 
que els esdeveniments a més a més de 
sostenibles siguin divertits i els asisstents 
gaudeixin de l’experiència. Treballar amb 
serenitat i amb molt d’amor, i amb això 
poder conscienciar sobre l’ecologia, són 
els pilars d’aquest projecte. 

Quins són els principals serveis 
que oferiu?
Organitzem esdeveniments tant per a 
empreses com per a particulars des de 
celebracions, xerrades, presentacions 
de llibres, inauguracions i aniversaris de 
botigues. Tallers i teambuildings, com per 
exemple cates de vins, showcookings, 
aprendre a fer el teu hort a casa, crear 
cosmètica natural, aprendre a fer peces 
amb ceràmica, classes de ioga, passejar 
per la muntanya...

Els esdeveniments ecològics 

són la millor opció per al pla-

neta i per a la nostra salut. Ho 

diu la Regina, la responsable 

de Re-Pera, un projecte que 

organitza diferents actes so-

cials amb criteris de sosteni-

bilitat. A Gràcia ja han mostrat 

el seu estil particular (amb  la 

festa d’aniversari de VeGala) i 

volen seguir creixent.

L’ànima de Re-Pera fent difusió dels seu projecte especialitzat en els esdeveniments ecològics

Com defi neixes la vostra fi losofi a?
La fi losofi a de Re-Pera es centra en di-
vulgar l’ecologia i la sostenibilitat a través 
dels esdeveniments. El nostre objectiu és 
promoure la fi losofi a ecològica pensant 
en el medi ambient, sent sostenibles. per 
tal de conscienciar aquests valors i fer 
que els nostres clients puguin tenir una  
experiència eco-friendly. Amb això volem 
que tot el que es generi i els productes 
que escollim per a cada esdeveniment 
siguin de temporada, compostables, km0, 
utilitzant productes reciclats, de comerç 
just i reutilitzables. El nostre valor afegit 
és el coneixement en el sector ecològic 
aplicat en l’organització d’esdeveniment. 
Aportant professionalitat, efi càcia, con-

Silvia Manzanera

Patricia Alcó

fi ança i sempre transmeten els nostres 
valors. Donant importància al tracte humà 
tant al client com al proveïdor.

Amb quins proveïdors treballeu? 
Quin són els criteris de selecció?
A Re-Pera disposem d’una base de dades 
amb tot tipus de proveïdors per poder 
organitzar els esdeveniments. Com ara 
de catering, espais, fotògrafs, audiovisuals, 
disseny gràfi c, talleristes, decoració fl oral.. 
Tots ells han estat buscats basant-me en 
la fi losofi a de la sostenibilitat, per això 
m’he reunit prèviament amb tots ells i he 
valorat que realment compartim aquests 
mateixos valors per d’aquesta manera fer 
conjuntament esdeveniments ecològics. 

Els caterings per exemple, han d’evitar 
l’ús de pesticides i herbicides, i utilitzar 
productes de proximitat, de temporada 
i vegans la majoria. En la decoració evi-
tem l’ús de plàstics, i utilitzem elements 
que es puguin reutilitzar. Sempre que es 
pugui s’adquireixen productes a granel o 
en envasos compostables, per evitar l’ús 
de plàstic innecesari i d’un sol ús. Per 
d’aquesta manera poder tenir un impacte 
positiu en el medi ambient. 

Creus que hi ha més consciència 
ecològica? 
Sí, cada vegada hi ha més opcions i oferta 
ecològica de tot tipus. Hi ha més facilitats 
a l’hora d’anar a comprar i la gent és més 
conscient per la informació que tenim 
avui dia sobre els productes ecològics i 
els seus benefi cis. També per això hem 
de anar amb cura i mirar bé les etiquetes 
perquè, per exemple, un producte pot dur 
l’etiqueta ecològica i que vingui en envàs 
de plàstic i que a més a més vingui de No-
va Zelanda, d’aquesta manera realment 
per la petjada de carboni que ha generat 
i pel tipus d’envàs no seria ecològic. Per 
això sempre és important mirar bé el 
que comprem, d’on ve i qui ho ha produït.

El context ha canviat prou per-
què tinguin cabudes més pro-
jectes com el teu? Què ens falta 
encara?
Si, per exemple en el cas dels caterings 
cada vegada hi ha més oferta especia-
litzada en producte ecològic i utilitzant 
envasos compostables. Així que totalment 
d’acord, es nota que estem fent un canvi 
de xip i que volem apostar per aquest 
tipus de serveis que sabem que son més 
benefi ciosos per a nosaltres i també pel 
planeta. Falten lleis que siguin dures pel 
que fa a l’ús de plàstics, prohibir-ne la cre-
ació de plàstics innecessáris i d’un sol ús, i 
que penalitzin a les empreses que encara 
els utilitzen. Alhora també cal que donin 
ajudes a les que estan fent una transició 
cap a la sostenibilitat. A més de cadascú 
a nivell individual saber que cada compra 
que fem és un vot, i apostar pel producte 
local i ecològic.  

[per darrere][4]
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Editorial

Vaga i solidaritat

L ’Independent d’aquesta setmana surt un dia abans per adherir-
se a la vaga convocada aquest divendres 18 d’octubre pels drets i 
les llibertats i com a resposta a la sentència ferma que el Tribunal 

Suprem ha fet pública contra els líders polítics i socials independentis-
tes, dos dels quals, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, són veïns o tenen fa-
mília directa a Gràcia. En aquests últims anys, en comptades ocasions, 
aquest setmanari s’ha hagut de posicionar en qüestions que sobrepas-
sen els seus límits territorials, i ho hem fet posant els drets fonamentals 
per davant de la nostra línia editorial, que només obeeix políticament a 
la independència de Gràcia.

Un cop més, però, la realitat catalana, amb un impacte en els carrers 
de la ciutat que de nou ha modifi cat la vida de Gràcia amb càrregues 
policials, contenidors cremant i l’insuportable helicòpter que ja forma 
part de les nostres vides, obliga a canviar les nostres prioritats editori-
als per posar-nos al costat 
dels represaliats i en solida-
ritat amb els detinguts que 
hauran d’aclarir el seu grau 
de participació en els inci-
dents greus registrats als 
nostres carrers, però que 
en cap cas s’han d’enfron-
tar a penes de quatre anys 
de presó en virtut d’una llei 
desproporcionada i retalla-
dora de drets elementals com els de manifestació i reunió.

La vaga, i la mobilització, és la resposta contra la por i la sensació 
d’arbitrarietat i de descontrol que s’està instal·lant en certes actuacions 
institucionals que situen el ciutadà en una baula feble de la democràcia 
i les conquestes socials que creiem inamovibles. Res té a veure això amb 
la independència, i tot també hi té a veure.

Als humans amb Twitter els arriba el moment de voler piular 
un posicionament en circumstàncies excepcionals, però és 
menys habitual que el debat es faci en obert entre qui no fa 
pas tant eren companys d’administració i de barri, com l’ex-

portaveu de BCN En Comú, Robert Soro, i l’extècnic de Vallcarca Francesc 
Roma. Dimarts Soro seguia un llarg fi l de retuits demanant la dimissió 
del conseller d’Interior, Miquel Buch. “I ara? I ara?, anaven dient. Roma 
va contestar:  “Si un dia t’organitzes amb el veïnat i voteu per fer fora la 
benzinera del barri, (...) i l’Estat espanyol t’engarjola per desordre pú-
blic. Fes-te la mateixa pregunta:  I ara?” Resposta de Soro: “si organitzo 
una votació al meu barri, és impossible que l’estat espanyol m’engarjoli”.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Aquesta informació sobre les defen-
sores colombianes de la terra i del 
medi ambient, que estan sent ame-

naçades i assassinades per enfrontar-se 
a interessos econòmics legals i il·legals, 
ens arriba a través de la denúncia d’Ox-
fam Intermón, que sol·licita al govern de 
Colòmbia estratègies de prevenció i pro-
tecció adequades. Les agressions contra 
dones defensores de drets humans han 
augmentat un 97% el primer trimestre 

del 2019. El 2018 van ser-ne assassinades 
16. Després de la signatura de l’Acord de 
Pau el 2016, models econòmics extracti-
vistes legals i il·legals han guanyat terreny 
al país, deixant al marge els habitants 
de zones rurals i afavorint l’agroindús-
tria i l’extracció de recursos no renova-
bles. Això es contraposa als interessos de 
les comunitats indígenes i de les dones 
que han impulsat processos de construc-
ció de pau basats en propostes de desen-
volupament alternatives. L’increment 
d’aquesta persecució ha estat denunciat 
per l’ONU. Explica Jacqueline Romero, 
líder de Força de Dones Wayuu, que “la 
dona abans de ser assassinada és tortu-
rada, és abusada sexualment”. Donem 
suport a aquesta reclamació perquè, de 
manera urgent, s’implementin mesures 
de prevenció i protecció per a aquestes 
defensores, que comptin amb la seva par-
ticipació efectiva.•

Defensem la seva veu

Intermón sol·licita al 
govern de Colòmbia 
protecció per a les 
dones activistes

Cartes al director

Calen nous polítics: es 
va votar independència
La base social per la independència és fer-
ma. Els polítics que la representen, ara, no. 
Les enquestes, de cara al 10 de novembre, 
ja demostren, una vegada més, que hi ha 
una majoria per fer efectiva la independèn-
cia. Tot i que la independència és un dret 
inalienable del poble català, després del re-
ferèndum d’autodeterminació també és un 
mandat popular. Aquesta realitat, històrica 
i nacional, suposa, a la pràctica, el blocatge 
automàtic de l’estat espanyol. Després de 
dos anys fent el pena, com a poble i com a 
ciutadans, la conclusió és clara. Els polítics 
d’ara no serveixen ni valen per fer la inde-
pendència. Ni els de JXCAT ni els d’ERC. Ells 
van modelar l’aplicació del 155 sobre l’ínfi m 
autogovern català, ells van assumir la pre-
só preventiva de persones innocents i, ara, 
ells pacten sense rubor amb els partits del 
155 arreu on poden.
Només la punta de llança de Primàries 
Catalunya s’han establert al marge 
d’aquesta dialèctica. Caldrà esperar que 
la seva força social, tal com van ésser les 
consultes populars del 2009 al 2011, acabi 
conformant el moviment polític que porti 
aquesta país a la independència. Al progrés 
i al benestar que ens mereixem com a poble 
treballador i responsable. Les nacions que 
avancen saben que de l’adversari o enemic 
mai ve cap avantatge. Cap. Tot el que de-
pengui d’Espanya, i del seu sistema electo-
ral, judicial o fi nancer, acaba essent un greu 
perjudici pels catalans. Els britànics ho han 
descobert pel que suposa la Unió Europea. 
Els portuguesos sempre ho han tingut al 
cap respecte els espanyols. Faltem nosal-
tres! La unitat de la societat catalana, sen-
se divisions, franca i noble, és la del Primer 
d’Octubre. El republicanisme honest i la 
bondat ciutadana junts són una força im-
parable en benefi ci de tots, vinguin d’on 
vinguin i siguin d’on siguin. És una energia 
política que si els espanyols la reprimeixen 
també els acabarà dessagnant. Per això, 
amb la independència, tothom hi guanya. 
Fem-la!

Llorenç Prats
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Amb la 
col·laboració:

Aquesta és la resposta 
contra la por i la 
sensació d’arbitrarietat 
en certes actuacions
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 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

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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.
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.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

Opinió
Opinió convidadaOpinió convidada
Enric Albaladejo

Dret a existir i dret 
a defensar-se

Quan fa dos anys van arribar milers de piolins en 
vaixells, que el mateix Homer qualifi caria de vai-
xells negres, estava clar que no venien a prendre 
caipirinyes. Venien a fer la seva feina amb les ei-
nes de les que disposen. Un electricista disposa de 

regletes, cable o alicates, la policia disposa d’armes i així 
ens va anar l’1-O. Ara ens trobem en la mateixa situació i 
ja veiem els primers resultats de la seva honorable feina. 
Colpejar ciutadans pacífi cs i desarmats, només proveïts 
amb conviccions i la seva veu. I així els vam veure a l’aero-
port, fi cant la porra como si no hi hagués l’endemà.

Ahir a Passeig de Gràcia i rodalies, més del mateix i per 
no citar una font catalana direm que la mateixa reporte-
ra de la BBC anglesa ha afi rmat en les seves cròniques i 
via Twitter, que els aldarulls van ser iniciats per la Policia 
Nacional i Mossos d’Esquadra, començant a disparar a tort 
i dret i repartint estopa de forma indiscriminada. Escenes 
semblants es van repetir arreu de Catalunya, com si es trac-
tés d’una operació de càstig planifi cada.

Càstig per ser dissidents, càstig per ser independentistes, 
sobiranistes o simplement demòcrates. Pot ser, tan sols per 
ser catalans amb opinió pròpia. I tant és així que només 
tracten de demostrar amb fets, a força de cops i violència, 
que la sentència del Tribunal Suprem ha decretat la reta-
llada de drets i llibertats defi nitivament. Manifestar-se i no 
ser agredit per la policia, ja no és un dret inalienable reco-
llit a la constitució i a tots els codis jurídics i de conducta, si 
no un acte de sedició que cal tallar d’arrel.

Avui, mentre escric, el President Torra passeja amb una 
de les columnes que es dirigeixen a Barcelona per reivin-
dicar la llibertat dels presos polítics, mentre la seva poli-
cia, que tampoc està per caipirinyes, atonyina la població 
unint esforços amb la Policia Nacional, amb un clar objec-
tiu de reprimir la llibertat d’expressió. Torra crida a mo-
bilitzar-se i a la desobediència, per posteriorment enviar 
els Mossos. I tot, mentre els advocats de la Generalitat de 
Catalunya es personen com a acusació particular contra 
tres dels detinguts al Passeig de Gràcia que demanaven 
la llibertat dels companys i amics del senyor Torra i el se-
nyor Aragonès.

Com diria La Trinca, un gran merder. Aturem-nos, però, 
un moment i pensem uns segons: Quins son els drets bà-
sics que te Catalunya? Són dos essencialment: 1/ el d’existir 
com a territori, com a cultura i com a poble, i 2/ a defen-
sar-se quan això primer es posa en qüestió. Sí, he dit bé a 
defensar-se com qualsevol altre poble del planeta i fer ho de 

forma pacífi ca sense risc de ser agredit i acusat falsament. 
És això, exactament el que estan fent els milers de persones 
que van a anar a l’aeroport, els del Passeig de Gràcia, els de 
les marxes i els estudiants, tot mostrant pancartes i bones 
intencions com a qualsevol país democràtic. Però, igual que 
el Govern de la Generalitat ha fet un viatge en el temps i 
ha tornat a l’època de règims anteriors, tot indica que l’Es-

tat ha fet un viatge en l’espai i ara mateix ens trobem a la 
Turquia de Sánchez-Erdogan. Coses que té la física quàn-
tica, que és del que deuen parlar a les reunions a Palau de 
la Plaça Sant Jaume, tot acusant a ciutadans que defensen 
aquest govern al·legítim. 

Pot ser aquest article algú el consideri sedició, doncs 
és posterior a la sentència de Marchena i pot ser la meva 
porta o la de qualsevol altre català sigui esbotzada per les 
forces de l’ordre, el que no pot ser de cap manera és que 
després d’aquests fets la gent decideixi abaixar els braços i 
deixar de manifestar-se. Això no succeirà. El confl icte s’ha 
agreujat quan no enquistat i no dir res i ser alié a la injustí-
cia, seria el mateix que ser-ne còmplice. •

Desperfectes a l’asfalt de Gran de Gràcia, aquest dimecres. Foto: A.V

Manifestar-se i no ser agredit ja no 
és un dret inalienable, si no un acte 
de sedició que cal tallar d’arrel

el 
bloc

Obrir

Valentia Baratti

Valentina, tu com ho veus, ¿li obro? 
Jo miro al voltant, ningú ha trucat 
a la porta, ni tampoc a l’intèrfon. 

El meu company de feina m’està par-
lant d’una noia que ha conegut el cap de 
setmana, i no puc entendre la pregun-
ta tan senzilla que m’acaba de fer. Yeray 
em mira esperant una resposta. Una de 
dues, o sóc sorda i no he sentit el timbre, 
o la informació no ha arribat correcta-
ment al meu cervell. Em pregunta una se-
gona vegada: Llavors, ¿l’hi obro o no l’hi 
obro? Jo, que de vegades tinc el complex 
de no ser nativa, m’esforço de considerar 
totes les variants del verb obrir. No, no 
puc entendre el que m’està dient el meu 
company de 24 anys. Contesto que sí, jo 
li obriria, si t’agrada algú li obres la por-
ta, el portal, i ja que estem, el cor. Yeray 
em mira sorprès, i els dos entenem que 

hi ha un error comunicatiu, no per ser jo 
italiana, sinó per ser més gran: l’esquer-
da generacional, el llenguatge construït 
al voltant de la tecnologia. “Obrir a algú” 
vol dir començar una conversa per xat. El 
verb escriure queda obsolet, ara “obres” 
a la persona que t’agrada. Les xarxes so-
cials es regeixen en les seves pròpies lleis, 
són les noves places, on els joves es tro-
ben, es coneixen, s’agraden i es deixen. 
Cada emoticona, les caretes que expres-
sen el nostre estat d’ànim, té un signifi -
cat precís, així com les publicacions en 
temps real i les respostes que aquestes 
generen en el públic d’amics. Filtres per 
millorar la imatge de la nostra realitat, i 
per enamorar. Yeray espera la meva res-
posta. Ara que sé el que vol dir, li contes-
to: truca-la per telèfon i convida-la al ci-
nema, fan Joker.•

Per als joves, el 
verb escriure queda 
obsolet; ara ‘obres’ a la 
persona que t’agrada
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Exposicions
Fins al 18 d’octubre
Exposició Mirades de dona en diàleg. 
Mostra de pintura de l’artista Eulàlia 
Sayrach F. inaugurada el passat diven-
dres 27 de setembre a l’Orfeó Gracienc. 
L’exposició reuneix diversos retrats feme-
nins a partir dels quals s’enceta una re-
fl exió sobre la mirada que busca créixer i 
enriquir-se amb la participació dels pro-
pis visitants.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Fins al 20 d’octubre
Exposicions Barcelona, 1979. La demo-
cràcia des dels barris’, a càrrec de l’Arxiu 
Municipal del Districte de Gràcia. Projecte 
que aplega tres exposicions, que es pre-
senten a tres districtes de la ciutat: Gràcia, 
Sants i Nou Barris, i que volen recordar-
nos el context i els primers passos que es 
van fer per convertir Barcelona en una ciu-
tat 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 fotogràfi ca cedida per l’As-
sociació 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 guer-
ra, 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 signifi cativa 
arran de l’allau de refugiats.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 30 d’octubre
Exposició fotogràfi ca de Jaume Cosialls 
Estructures i ànimes. El mercat provisio-
nal de l’Abaceria acull aquesta mostra fo-
togràfi ca 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 fotografi at al 
barri durant anys. Les fotografi es estan 
penjades seguint un ordre temàtic, que 
clarifi ca 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 
fl ors i de cotxes, o sobre qüestions políti-
ques, entre d’altres.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins 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 tau-
la rodona Astèrix i cia, 60 anys d’humor 
intel·ligent i divertit. 
CC Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 29 de novembre
Vall Palou ‘Anar’ (o la capacitat de con-
tenir el temps). Teresa Vall Palou és una 
pintora, gravadora i ceramista que treba-
lla i viu a Lleida on ha creat la Fundació 
Vall Palou. La seva pintura és una realitat 
autònoma que es manifesta a través dels 
elements que la conformen: el signe, el 
gest, la matèria, el suport. 

Teresa Vall Palou treballa en els límits de 
l’abstracció produint obra que fa visible 
allò que habitualment escapa a la nostra 
atenció, a la nostra lògica ordinària. La 
seva creació, en paraules de l’artista, és 
un “anar, anar, anar”.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Actes
Divendres 18 d’octubre
Concert: David Coves i Sito Domínguez. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30 h 

Xerrada: Educar la ment i el cor. Dirigit 
pel docent i pedagog Valentino Giacomin.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h 

Concert: Killer Hamsters.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 19 d’octubre
XVI cicle d’aperitius musicals matinals al 
porxo: Chico i Víctor Puertas.
La Sedeta (Sicília, 321) a les 12.30 h 

Espetacle de música i humor: Indigesta 
Fama. A càrrec de la cia UAL·La.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h

Pinzellades d’humor teatral. 
Representació de peces curtes a càrrec 
de les companyies Vada Retro Teatre i 
Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Diumenge 20 d’octubre
Cling! 4a edició de microteatre d’humor. 
Mostra de peces teatrals en petit format, 
de curta durada, per a un públic reduït, 
en un espai no convencional.
Espai La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a 
les 17.30 h

Dilluns 21 d’octubre
Cicle temàtica. Literatura i psicoanàli-
si: El lloc de la por. Obres comentades: El 
gato negro i La verdad sobre el caso del 
señor Valdemar, d’Edgar Alan Poe. A càr-
rec de David Viñas, professor de teoria 
literària (UB) i Howard Rouse, psicoana-
lista.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Visions de la ciència. Cicle Ramon 
Margalef: un gran ecòleg del s. XX. El fun-
cionament dels sistemes naturals. Amb 
Cèlia Marrasé. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 22 d’octubre
Els viatges de la paraula: La llengua com a 
ofi ci. Espectacle poètic-musical. A càrrec 
de Mig Mama, Montserrat Pratdesaba.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Dimecres 23 d’octubre
Munt de Mots: Els contes com a recurs 
educatiu i brúixola emocional. A càrrec 
de Carmen González. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Espiritualitat pràctica avui. Noves espi-
ritualitats, sincretismes religiosos i ne-

oxamanismes. Amb Josep Mª Fericgla i 
Agustí Pàniker.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

La Taverna del CAT: Iside Caro i Enric 
Badal.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dijous 24 d’octubre
Sac de rondalles: Riure per les butxaques. 
Narració de contes amb molt d’humor. 
Espectacle familiar (+ 4 anys). 
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d’He-
bron, 65-69), a les 18 h

Munt de Mots. L’essència de la narra-
ció oral: art i ciència. A càrrec d’Héc-
tor Urién, autor de ‘La narración frac-
tal’. Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Aula de salut: La menopausa, aprendre a 
gaudir la sexualitat a qualsevol edat. Amb 
María Martínez.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Divendres 25 d’octubre
Lletra petita - llibres a escena: Riuré, riuré 
i per casa em rebolcaré. Conta contes i ta-
ller a partir del conte Et menjaré, de Jean-
Marc Derouen. ESpectacle familiar. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Sessió oberta del Club de lectura juvenil 
especial humor. L’obra comentada serà 
Quin dia tan bestia, de l’escriptora Mary 
Rodgers. Oberta a joves de 12 a 17 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Concert: Remena nen - Cuplets amb rum-
ba. Nou treball discogràfi c de Jonatan 
Ximenis i Arrels de Gràcia amb coor-
dinació i selecció de l’escriptor Julià 
Guillamon. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h 

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Raúl Cantizano, el 
ball de les cordes
Quitarrista inclassifi cable i únic, 
Raúl Cantizano és un explorador 
dels límits de l’instrument i dels 
gèneres. En la tercera setmana del 
dispostiu LEM d’enguany, Cantizano 
serà un dels noms destacats. 
La seva música es mou entre el 
fl amenc, l’ambient, la improvisació 
i el rock. Ha tocat amb el Niño de 
Elche i compta amb col·laboracions 
com la del performer i activista 
Santiago Barber dins la factoria 
experimental bulos.net, en la 
qual desenvolupen projectes com 
Carta Flamenca a Nam June Paik. 

Divendres 25 d’octubre 
al Centre Cívic La Sedeta 
(Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 19 d’octubre
Prostíbulo poético.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12 h

Contes al Jardí secret: contes i titelles.
Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 17 h 

Recital de guitarra clàssica: impressions 
nocturnes.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19 h

Semininals de la 4a edició del 
DesconNNecta: Bright Joy + Maat + 
Jems + Redfall Haze.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 20 h

Revista musical Do de Pecho. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h i dg 
a les 18 h

Dilluns 21 d’octubre
Homenatge Teresa Pàmies: Altres dones 
i Teresa. lectura dramatitzada amb el 

grup La Global.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 19.30 h 

Dimecres 23 d’octubre
LEM 2019. Encontres en l’espai-temps: 
Neus Borrell & Jordi Rallo.
Seu de GTS (Igualada, 10), a les 20 h

Dijous 24 d’octubre
Docufòrum: Empastillats. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Divendres 26 d’octubre
Cafè teatre. A càrrec d’Impro Training 
Center Barcelona Sant Up Academy.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Recomanem
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Breus

Cinema, literatura 
i música africanes, 
a la biblioteca 
Vila de Gràcia

Del 4 al 30 de novembre 
la biblioteca Vila de 
Gràcia acull una nova 
edició del cicle Mon 
Àfrica, on dona a 
conèixer les darreres 
tendències culturals 
d’aquest continent. La 
programació arrenca 
amb la mostra Dones 
cineastes africanes, 
rebels amb causa. 
L’historiador en cinema 
i responsable de les 
activitats relacionades 
amb el setè art de 
l’Ateneu Roig, serà 
l’encarregat de presentar 
la mostra. El cicle també 
conté diferents activitats 
centrades en la literatura, 
la música i la cooperació 
internacional a l’Àfrica. 

‘Sold out’ pel 
vuitè aniversari 
de la Fonoteca 
Barcelona a l’Helio
L’Heliogàbal ha penjat 
el cartell d’entrades 
esgotades pel concert de 
celebració dels vuit anys 
del projecte La Fonoteca 
Barcelona; dissabte hi 
actuaran La estrella 
de David i Jose Ignacio 
Martorell, amb l’animació 
de Cica & Llamadas 
Perdidas DJs. 

Silvia Manzanera 

Amb l’objectiu de donar 
visibilitat a una vintena 
de projectes de nous ta-
lents de la fotografia, el 
Photogenic festival, im-

pulsat fa quatre anys per l’associ-
ació Sobreàtic, ha obert aquesta 
setmana la convocatòria per a la 
cinquena edició, que tindrà lloc del 
5 al 19 de març de 2020. L’estructura 
de l’esdeveniment fotogràfi c, que 
centra tota l’activitat a Gràcia i el 
Born, es manté com l’any passat, 
és a dir, amb la ruta expositiva dels 
treballs seleccionats per diferents 
comerços de tots dos districtes i 
amb el All Day Photogenic, una jor-
nada sencera per gaudir de works-
hops, masterclass i conferències 
de diferents professionals del sec-
tor, pensades tant pels participants 
com pels assistents ja siguin profes-
sionals o principiants. Els treballs 
per participar-hi (la convocatòria es 
dirigeix a fotògrafs afi cionats o pro-
fessionals que hagin exposat com a 
màxim un cop o cap) es poden pre-
sentar fi ns al 15 de novembre.

Enguany, el jurat que seleccio-
narà els participants està format 
per Sandra Balsells (que ja va col-
laborar a l’edició de l’any passat), 

Fotografi a d’Anna Becerra, present a la quarta edició del Photogenic Festival. Foto: Anna Becerra

El Photogenic obre 
convocatòria ara i 
trasllada el festival 
al març de 2020
Una vintena de fotògrafs emergents participaran a 
l’esdeveniment, que manté la ruta expositiva de Gràcia 
i la jornada d’activitats concentrades en un únic dia

Carlos Pericás, Eli Garmedia i la 
Fundació Setba, una entitat sen-
se ànim de lucre que centra tota la 
seva activitat en construir espais 
d’inclusió social a través de l’art i la 
cultura. El Phototnic ja va encentar 
la col·laboració amb aquesta entitat 
durant l’edició de 2018 unint forces 
amb el festival Docfi eld i l’exposició 
De l’ombra a la llum, retrats realit-
zats per Maria Espeus a dones que 
han patit violència de gènere. 

El jurat valora sobretot “la cohe-
rència temàtica, argumental, for-
mal o estilística” de les imatges.•

Concerts cancel·lats al LEM. 
Gràcia Territori Sonor suspèn el 
concert programat per divendres 18 
d’octubre al convent de Sant Agustí 
(WDR i Andrea Deidda & Stefano 
Cocco) per la convocatòria de vaga. 
També s’ha posposat la presentació 
a Casa Anita de ‘Contem la revolta’, 
de Mercè Galí i Carla Gràcia.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Maléfi ca. Maestra del Mal.  16, 

19.05, 22.10.
• Géminis. 16.05, 18.50. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 22.20.
• Érase una vez en...Hollywood. 

21.25.
• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16.10, 19.10, 22.05. Dj, 
16.10.

• Retrato de una mujer en lla-
mas. 16.15, 19.15, 22.10.

• Mientras dure la guerra. 15.50, 
18.05, 20.20, 22.30.

• Día de lluvia en Nueva York. 
15.55, 17.50, 20.25, 22.25.

• Joker. 17.55, 19.50. Dj, 22.20.
• Abominable. 16, 18.05, 20.10.

• Ad Astra. 22.15.
• @buelos. 15.50.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 17.30. Ds, dg, dm, dj, 
19.45.

• Varados. Dl, dm, dc, dj, 16. Ds, 
22.

• La directora de orquesta. Dg, 
17.45. Dm, dc, 17. Dj, 16.

• Paradise Hills. Ds, dc, dj, 22. Dg, 
dl, 20.

• Lo que arde. Ds, 18, 20, 22. Dg, 
dl, dm, dc, 16, 18, 20. Dj, 16, 18, 
22.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 01: El venedor de tabac. 

15.50, 18, 20.10. Caní. 22.20.
• Sala 02: La favorita. 18, 22. Alps. 

16, 20.10.

• Sala 03: Llagosta. 15.50. El cu-
ento de las comadrejas. 18, 
20.20.

• Sala 04: La societat literària i el 
pastís de pela de patata. 15.50, 
22. Ds, dg, 22. Be happy. 18, 20. 

TEXAS NANOS:
· Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa. 

Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Día de lluvia en Nueva York. 16. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 18.20, 20.30, 
22.20. Ds, dg, 11.30, 18.20, 20.30, 
22.20.

• Joker. Dv, dl, 16, 17.50, 20, 20.10. 
Ds, dg, 11.30, 16, 17.50, 20, 20.10. 
Dv, ds, dg, dl, 22.20, 22.30. Dm, 
dj, 16, 17.50, 20.10, 22.20, 22.30. 
Dc, 16, 17.50, 20, 22.20, 22.30.

• Comportarse como adultos. Dv, 
ds, dg, dl, dc, dj, 16, 17.45, 20.10. 
Dm, 16, 17.45.

• Diecisiete. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 22.30.

• Litus. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 18.20.
• Amazing Grace. 16.
• Maléfi ca: Maestra del Mal. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 20.05, 22.20. 
Dj, 22.25. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 
18.15. Ds, dg, 11.30, 16, 18.15.

• Retrato de una mujer en lla-
mas. Ds, dg, 11.30.

• La joven de la perla y otros 
tesoros de Mauritshuis. Dm, 
18.15, 20.30.

• El viatge de Marta. Dm, 20.15.
• El tambor de hojalata. Dj, 

20.15.
• Bajo el volcán. Dj, 22.30.
• Basia. Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Downton Abbey. 16, 18.15.
• Mientras dure la guerra. 18.15, 

22.30. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

20.30.
• Ad Astra. 22.30.
• The King. 16. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, 22.
• Retrato de una mujer en lla-

mas. 16, 18.30, 20.15, 22.30. Dv, 
dl, dj, 11.30.

• Érase una vez en...Hollywood. 
16, 19.

• Lo que arde. 20.45.
• Ara Makikian: una vida entre 

las cuerdas. Dj, 20.15.
• Día de lluvia en Nueva York. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Joker. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30. 
• Maléfi ca: Maestra del Mal. Dv, 

dl, dc, dj, 11.30.
• La joven de la perla y otros 

tesoros de Mauritshuis. Dm, 
11.30.
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S.M.

La Memòria no abaixarà fi nal-
ment la persiana el 31 d’oc-
tubre. Una setmana després 
d’haver anunciat el tanca-
ment imminent de la llibre-

ria després de sis anys a la plaça de 
la Vila per difi cultats econòmiques 
i la marxa d’una de les sòcies (veu-
re l’Independent 772), aquest di-
mecres els responsables de l’espai 
han difós la notícia per les xarxes 
socials. “Una bona notícia en temps 
convulsos”, confessa Xavi Cortés. 

Els protagonistes del canvi de 
rumb de la llibreria gracienca són 
dues persones -veïnes del barri, 
amants del llibres i clients de la 
Memòria- que compraran la meitat 
del negoci -substituint així Mireia 
Gispert i la seva parella- i seran els 
nous socis juntament amb Cortés 
i la seva companya. Però cap d’ells 
estarà present a la llibreria com-
partint mitja jornada amb Cortés, 
sinó que es mantindran en l’anoni-
mat i contractaran una altra per-

La Memòria troba ‘in 
extremis’ dos nous 
socis i no tancarà
Una parella de veïns i amants de les llibreries -que es vol mantenir 
en l’anonimat- garanteix el futur del projecte de la plaça de la Vila 

La llibreria La Memòria mantindrà la persiana oberta. Foto: S.M.

sona. “No vénen del món llibreter 
però es neguen a veure com es perd 
un espai com aquest; prefereixen 
mantenir-se al marge del dia a dia”, 
assegura Cortés, “però sí que s’han 
compromès a ajudar en temes de 
gestió i altres qüestions empresa-
rials”. A partir del 2 de novembre, 
doncs, hi haurà una nova cara dar-
rere el mostrador de la llibreria 

gracienca, que en breu reprendrà 
l’activitat cultural habitual. La res-
posta a la notícia de la continuïtat 
de la Memòria a les xarxes socials 
també ha estat intensa. Cortés no 
creu en els miracles però reconeix 
que ha estat un fet excepcional: 
“La fi gura del mecenes que al nos-
tre país no existeix ha entrat per la 
nostra porta”.•

S.M.

El títol de la mostra fa referència a la funció protec-
tora de les escates, fent un símil amb la concep-
ció de Casa Vicens com a refugi. Cada una de les sis 

obres presentades evoca a la seva manera aquesta fun-
ció i estableix un diàleg de materials amb els presentats 
a la mateixa casa de Gaudí: ferro, fusta, ceràmica, paper, 
pedra i llana constitueixen la matèria prima de l’expo-
sició. La comissaria de la mostra, Susanna Corchia, in-
dica que “les obres estableixen un joc de correspondèn-
cies temporals, funcionals, formals i poètiques amb la 
Casa Vicens, convidant a reinterpretar cada cantonada 
sota la mirada de creadors contemporanis”. Les peces 
de Jean Denant, Marria Pratts, Francesco Arena, Jordi 
Mitjà, Vanessa Muñoz i Marc Larré -que es podran veu-
re fi ns al 10 de novembre- s’ubicaran al jardí, al portal 
de l’entrada i en diferents estances de l’interior.•

‘Escates’, diàleg 
d’art contemporani 
a Casa Vicens
L’exposició col·lectiva, fi ns al 10 
de novembre, s’emmarca a la 
Barcelona Gallery Weekend
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