
Manel Barceló i 
Pepa Arenós: “Can 
Vallmitjana pot 
desaparèixer per 
l’especulació” 
Protegim L’illa i un grup d’actors 
ultimen la Matinée Vallmitjana 
per al 9 de novembre P4

Sergi Castellà, el 
vidrer solidari del 
carrer Verdi a les 
inundacions del 
Francolí a l’Albi
 
“Vam treballar sense parar, tallant 
vidre sobre caixes de refrescos; el 
més greu ho vam cobrir”, diu P3

Districte i Mercats 
anuncien ara la 
retirada de l’amiant 
de la vella Abaceria 
per Nadal
La construcció de l’equipament 
nou començarà en el millor dels 
casos la primavera de 2020 P6

Gràcia multa 30 botigues a prop 
del Park Güell i Casa Vicens per 
venda irregular de souvenirs
Els expedients oberts, de 500 a 3.000 euros, detecten manca de 
llicència, retolació no permesa o mala ubicació dels articles

Albert Balanzà

U n any llarg després de l’entrada en vigor de 
l’ampliació del pla especial d’ordenació d’es-
tabliments  comercials de venda de souvenirs, 
l’Ajuntament ja disposa de les primeres xifres de 
sancions que s’estan tramitant un cop s’ha supe-

rat la primera fase d’obertura d’expedients i detecció d’ir-
regularitats a la zona del Park Güell i a l’entorn de la Casa 
Vicens. A Gràcia el primer àmbit ja estava delimitat en 
l’anterior pla especial, que datava de 2008, però deu anys 
després i constatada la proliferació de nous establiments 
i d’un nou focus d’impacte turístic des del novembre de 
2017 com la Casa Vicens, al carrer Carolines, es va apro-
var el juliol de 2018 una ampliació que al Park Güell pas-
sava a abarcar també zones de l’avinguda de Vallcarca, el 
passeig de la Mare de Déu del Coll, el carrer Santuari i el 
carrer del Portell.

El primer balanç de dades, presentat per l’Ajuntament 
aquest dimecres, registra 30 sancions ja enviades als pro-
pietaris dels establiments, la majoria dels quals s’ubiquen 
a l’entorn del Park Güell, amb uns barems de multa que 
van des dels 500 euros per tenir productes a l’aparador, 
no estar agrupats o ser visibles des de la via pública, fi ns 
als 3.000 euros per manca de llicència de venda específi -
ca. No hi ha casos en aquestes zones d’establiments que 
no tenen llicència i  aquesta no ser legalitzable, cosa que 
suposaria una sanció de 6.000 euros, el màxim que preveu 
el pla especial. Pàgina 3

La majoria dels establiments 
sancionats es concentren a 
l’entorn del Park Güell

Botigues de souvenirs al carrer Larrard, aquesta setmana. Foto: A.V.
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2 Política
Breus

L’Ateneu farà un 
homenatge a De 
Sucre pel seu 
perfi l anarquista

L’Ateneu Llibertari 
segueix amb el seu 
vessant de recuperació 
de perfi ls intel·lectuals 
afi ns a l’anarquisme amb 
un homenatge al poeta, 
activista cultural i pintor 
nascut a Gràcia Josep 
Maria de Sucre, mort 
ara fa 50 anys. Entre 
el 8 de novembre i el 3 
de desembre la seu de 
l’Ateneu del carrer Alzina 
acollirà una exposició i 
el 22 de novembre Manel 
Aisa farà una xerrada 
sobre la fi gura de De 
Sucre.

BxCanvi proposa 
un dia del comerç 
extra pels danys 
dels aldarulls
El grup municipal de 
BCN pel Canvi, el grup de 
Manuel Valls, proposarà 
un dia del comerç al 
carrer extra com a 
mesura per paliar els 
danys que hagin pogut 
patir els comerciants 
com a conseqüència dels 
últims aldarulls. “Ho 
demanem com un gest 
de compensació i que 
l’Ajuntament assumeixi 
els costos i impostos 
pertinents”, ha apuntat el 
portaveu del grup, Jordi 
Daura.

ERC i JxCAT programen 
actes al CAT en el marc 
de la minicampanya 
electoral del 10-N 
Gràcia En Comú perfi la una assemblea oberta i un míting a 
Diamant o Vila, mentre que PSC i C’s es limitaran a fer parades

Albert Balanzà

La campanya de les eleccions 
generals del 10-N arrenca 
aquesta matinada de dijous 
a divendres amb un perfil 
baix i retallat a una setma-

na per part dels partits polítics, 
que a Gràcia, no obstant això, sig-
nifi carà l’organització almenys de 
dos actes electorals, un d’ERC i un 
altre de Junts x Catalunya, amb 
l’escenari comú del Centre Artesà 
Tradicionàrius.

Els republicans, que en les úl-
times eleccions a les Corts espa-
nyoles van obtenir la victòria per 
primer cop en aquest tipus de co-
micis al districte, han programat 
el seu míting local el dijous 7 de 
novembre amb Ernest Maragall, 
Ana Surra i Pilar Vallugera com 
a intervencions principals. JxCat, 
de fet, utilitzarà el mateix espai 
aquest dijous 31 a les 19 hores 
abans que comenci ofi cialment la 
campanya en un acte amb Laura 
Borràs.

Gràcia En Comú també es plan-
teja organitzar un acte de campa-
nya a peu de carrer, a la plaça del 
Diamant o a plaça de la Vila, que 
té reservades, per a la setmana 
que ve. Però l’únic que es va as-
segurar en l’assemblea de pre-
campanya d’aquest dimecres és 
la presència a través de parades 
i una assemblea oberta a l’Espai 
Maria Salvo. 

L’assemblea de precampanya de Gràcia En Comú, aquest dimecres al vespre. Foto: Cedida

La resta de formacions políti-
ques no tenen actes en previsió 
i també limitaran l’activitat lo-
cal a diferents parades al carrer. 
El PSC, per exemple, té ja loca-
litzacions defi nides a la plaça de 
la Virreina i al passeig de Sant 
Joan, a més de la plaça Salvador 
Allende, al barri del Coll, al límit 
amb el Carmel. Ciutadans, fi nal-
ment, no ha volgut concretar ni 
les ubicacions per la possibilitat 
de patir “agressions a les carpes”, 
segons apunta el seu portaveu, 
Jordi Bea.•

A.B.
 

Les trobades que la plataforma 
d’entitats GràciaLlibertat cele-
bra cada dilluns per la lliber-

tat dels presos, de manera inin-
terrompuda des de les primeres 
detencions i que ja han depassat 
el centenar de convocatòries, s’han 
redefi nit des d’aquest dilluns en 

iniciativa doble: la trobada pròpi-
ament dita i la constitució de l’As-
semblea Popular Antirepressiva de 
Gràcia. “Es tracta d’apujar un graó 
més donada la situació”, han apun-
tat fonts de la plataforma.

La concreció d’aquesta nova 
eina de debat s’ha traduït no no-
més en diverses idees d’accions a 
curt termini sinó ja en la convo-
catòria d’una castanyada popular 

aquest dijous (19.30h) a la plaça 
Joanic, “al més a prop de la caser-
na” de la Guàrdia Civil. L’unic re-
quisit ha estat portar una capsa de 
fusta com a element combustible i 
mitja dotzena de castanyes.

Més enllà de les accions d’aques-
ta setmana, l’assemblea ja treballa 
en idees de futur que es votaran 
la setmana que ve, entre les quals 
destaquen, en primer lloc, fer talls 

Les trobades pels presos 
s’amplien a assemblea 
Una castanyada “al més a prop de la caserna” de Joanic, primera acció

en vies de comunicació de Gràcia 
com la plaça Lesseps o Travessera 
de Dalt; en segon lloc, treballar 
una xarxa d’escales segures d’aco-

llida des de Jardinets en amunt per 
si hi ha càrregues; i en tercer lloc, 
okupar institucions de l’Estat al 
barri amb resistència pacífi ca. •

La concentració de dilluns passat, a plaça de la Vila. Foto: Cedida

els 
resultats Congrés 2016 Congrés 2019

vots % vots %

  ERC-SOBIRANISTES 14.865 24,69% 19.561 28,36%

  PSC 5.905 9,81% 12.107 17,55%

  ECP-GUANYEM 15.740 25,14% 11.828 17,15%

  JxCAT-JUNTS 10.667 17,72% 10.259 14,87%

  C’s 5.093 8,46% 5.536 8,03%

  FRONT REPUBLICÀ 3.778 5,48%

  PP 6.332 10,52% 2.889 4,19%

Participació 60.468 69,29% 69.185 88,18%
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Gràcia sancionarà 30 
botigues a prop de Güell 
i Casa Vicens per venda 
irregular de souvenirs
La primera onada de multes registra manca de llicència, 
retolació no permesa o mala ubicació dels articles

Breus

La part alta de 
Verdi sumarà 
un nou escape 
room a Gràcia
No serà el primer que hi 
ha a Gràcia però sí a la 
part alta del carrer Verdi, 
per sobre la Travessera 
de Dalt, un nou escape 
room, l’anomenat 
Torquent Scape. Ara 
mateix encara hi ha 
poques pistes públiques 
de la nova oferta, més 
enllà que s’estan acabant 
les reformes interiors en 
aquest tram del carrer de 
certa activitat comercial 
per sobre del mercat de 
Lesseps. A la bústia ja 
hi ha el nom de la nova 
activitat i a la pàgina 
de Facebook els seus 
impulsors mantenen 
la incògnita amb un 
“pròximament” i una 
recepta de cookies de 
poma i avellana.

El desmuntatge 
d’una grua tallarà 
tres carrils a 
Gal·la Placídia
Tot el pròxim cap de 
setmana, 9 i 10 de 
novembre, la Via Augusta 
a l’alçada de Gal·la 
Placídia patirà una forta 
afectació de trànsit amb 
el tall de tres carrils 
descendents de circulació 
pel desmuntatge d’una 
grua d’unes obres al 
número 23 de la plaça. El 
desmuntatge es farà amb 
una altra grua de gran 
tonatge.

Albert Balanzà

L a Gràcia de les botigues de 
souvenirs ja té un primer 
diagnòstic de males pràc-
tiques d’acord amb l’am-
pliació de la zona del Park 

Güell que l’any passat va passar a 
incloure també algunes zones de 
l’avinguda Vallcarca, del passeig de 
Mare de Déu de la Salut i dels car-
rers Santuari i Portell, a més de la 
zona novament regulada de Casa 
Vicens (Gran-Riera de Cassoles-

ments van corregir les defi ciènci-
es detectades en la primera inspec-
ció”, apunten fonts municipals. 

Un total de 30 establiments ja 
tenen en aquests moments, doncs, 
una sanció comunicada per ven-
da irregular de souvenirs i el do-
cument de pagament ja està en 
procés de tramitació. “Hi ha des 
de manca de llicència fi ns a mala 
ubicació de souvenirs o retolació 
no permesa”, apunten. Els que no 
tinguin llicència han de retirar el 
producte.•

Turistes i souvenirs al carrer Larrard, aquest dimecres. Foto: A.V.

Els agents cívics ja es despleguen a les 
Tres Creus. La iniciativa de desplegar a 
les Tres Creus els agents cívics que han 
informat des del setembre dels canvis de 
mobilitat al carrer Olot s’ha avançat unes 
setmanes i aquesta zona monumental 
del Park Güell ja està no només 
acordonada sinó vigilada. Els vigilants hi 
han de ser, en principi, els set dies de la 
setmana i l’espai només serà accessible 
de manera puntual per a activitats 
de caire social, cultural o popular.

el repor

El vidrer solidari (i 
solitari) a les inundacions

A.B.

Van veure les imatges di-
jous per televisió. Un me-
tre i mig d’aigua inundava 

els carrers de l’Albi, un petit po-
ble de les Garrigues, famós pel 
peatge de l’autopista i per tenir 
fi lls del poble com el periodista 
Ferran Casas. El riu Gorg, afl u-
ent del Francolí, s’havia desbor-
dat per les fortes tempestes i fal-
taven mans per fer de tot. El Sergi 
Castellà i la Laura Plana no s’ho 
van pensar: l’endemà divendres 
van carregar el camió a la porta 
de la botiga de vidres i miralls que 

La Laura Plana, de l’equip del Sergi Castellà, en plena feina a l’Albi. Foto: Cedida

tenen a Verdi 96, i cap a l’Albi. “Vam 
poder parlar abans amb l’alcaldes-
sa i, amb les fotos que ens va passar, 
ens vam fer una idea del que neces-
sitaven”, explica el Sergi. La llista de 
necessitats era llarga però “els va-
lors de la gent ni es poden mesurar 
ni es poden comptar”, tal com expli-
ca en Sergi aquesta setmana a peu 
de botiga, encara cansat i pensatiu 
del que va veure a l’Albi. 

Van arribar a l’Albi, els va rebre 
un responsable de l’Ajuntament 
(amb entrepans i beguda) i no van 
parar de treballar tant divendres 
com tot el dissabte. “Els carrers 
ja eren més o menys nets, però 
es tornaven a embrutar perquè 

sitaven vidres de 40 per 30, com 
més enllà en calia un altre de 2 me-
tres per 50... El més urgent eren les 
entrades de les cases. “No hi havia 
res, molts veïns no tenien ni la por-
ta”, afegeix en Sergi. 

La resposta de la gent, no cal 
dir-ho, va estar a l’alçada. “Un se-
nyor li explicava davant nostre a 
la seva dona: ‘aquestes persones 
no ens coneixen de res i ens han 
vingut a ajudar’; va ser molt emo-
cionant”, diu en Sergi. A Gràcia, 
mentrestant, a la porta de la bo-
tiga hi penjaven uns rètols sota el 
títol SOS La gent del Francolí i amb 
un text prou explícit pels temps 
polític que corren: “no trucarem 
ni esperarem que despengin; pi-
carem a les portes amb la pala a 
les mans, no farà falta diàleg”. De 
tornada, en Sergi i la Laura seguei-
xen pensatius: “portem malament 
que no hi hagués més gent de fora 
arremangant-se; quan qualsevol 
compromís, veient el que hi havia 
allà, era secundari”. Què van co-
brar? Res, esclar. Van convidar-los 
a un sopar espectacular i a garra-
fes d’oli. Van sortir guanyant. Tots, 
en certa manera.•

Rambla de Prat). L’Ajuntament, en 
aquest últim any, ha fet una cam-
panya informativa i també una pri-
mera batuda d’inspeccions que ha 
inclòs a Gràcia un total de 55 es-
tabliments que es vinculen total 
o parcialment a aquests paràme-
tres de venda d’articles de record, 
la majoria dels quals se segueixen 
concentrant a l’entorn del Park 
Güell. En aquesta fase inicial tam-
bé es van fer inspeccions en altres 
districtes amb entorns turístics 
com l’Eixample o Horta-Guinardó.

En un primer moment i com a 

conseqüència d’aquestes inspec-
cions, l’Ajuntament va obrir expe-
dient informatiu a 32 dels establi-
ments avaluats per incomplir amb 
la casuística que especifi ca el pla es-
pecial i que contempla com a mala 
praxis tenir souvenirs a l’aparador, 
no tenir-los agrupats o que siguin 
visibles des de la via pública (500 
euros), si bé les sancions més ele-
vades corresponen a no tenir llicèn-
cia de venda (3.000 euros) o no te-
nir-la i no ser regularitzable (6.000 
euros). “Només un parell d’establi-

la gent treia totes les pertinences 
malmeses; vam haver d’improvi-
sar, tallàvem els vidres sobre cai-
xes de refrescos, però el més greu 
ho vam poder cobrir tot”, explica. 
Tan bon punt en una casa neces-
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Manel Barceló i Pepa 
Arenós: “Can Vallmitjana pot 
desaparèixer per l’especulació” 
Protegim L’illa i un grup d’actors enllesteixen la Matinée Vallmitjana, un itinerari 
teatralitzat pel carrer Astúries i la Rambla de Prat de principis del segle XX

Albert Balanzà

La reforma de Rambla de Prat, 
amb la polèmica promoció 
de pisos socials a l’interior 
d’illa que formen els carrers 
Astúries, Àngel i Travessia 

Sant Antoni, ha tingut una rèplica 
cultural que ha recuperat amb for-
ça la fi gura de Juli Vallmitjana. El 9 
de novembre un grup d’actors en-
capçalats per Pepa Arenós i Manel 
Barceló, li faran justícia en una 
Matinée Vallmitjana. En aquesta 
entrevista, Arenós i Barceló, amb 
un dels activistes de Protegim L’illa, 
Josep Maria Artigal, s’expliquen. 

Com comença tot?
J.M.A. A la primera reunió de l’in-
terior d’illa s’aixeca Jordi Bonet 

Josep Maria Artigal, Pepa Arenós i Manel Barceló, aquest dimecres al carrer Torrijos, després de l’entrevista. Foto: S.M.

un guió de 400 pàgines que es diu 
Trenta claus. Sempre m’ha quedat 
com un autor a reivindicar.

Què vols dir al text de la Matinée?
M.B. No és nostàlgic però sí que és 
un text que denuncia que el patri-
moni social, sentimental i cultural 
de Barcelona sempre està en perill. 
L’especulació s’inventa arguments 
peregrins però li acaben fent cas, i 
Can Vallmitjana pot desaparèixer 
per l’especulació.

Hi estàs d’acord, Pepa, que la cul-
tura sempre ha estat en perill?
P.A. Sí. Tinc una teoria: els fa molta 
por als polítics. Els va bé mantenir-
nos en la ignorància. Quan més sa-
bem, menys ens enganyen.

Es pot salvar Can Vallmitjana?
J.M.A. Els veïns descobrim, surt 
l’article a l’Independent, però ara 
els actors posaran vida al que hem 
descobert. La mirada sobre aquell 
carrer canviarà. Aquest és el canvi.

Imagineu el futur d’Astúries 4.
M.B. Amb l’interior d’illa preser-
vat i amb un centre cultural on 
Vallmitjana hi tenia l’estudi.

Què Mascarell sigui ara president 
del districte us afavoreix?
P.A. Ho veurem amb el temps.
M.B. Sí. BCN no ha de ser un hotel, 
ha de tenir referents culturals.•

Els impulsors 
imaginen el futur 
d’Astúries 4 com 
a centre cultural 

dels nous exemplars que Parcs i 
Jardins plantarà en les pròximes 
setmanes amb exemplars que van 
des de les acàcies fi ns a les troa-
nes o les pruneres. Tots aquests 
carrers guanyaran entre quatre 
i set arbres nous. Per barris, els 
més afortunats, amb una trente-
na llarga d’exemplars cadascun, 
seran Vila de Gràcia i Camp d’en 
Grassot.

A la vista de la llista, a la qual 
ha tingut accés aquest setmanari, 
la campanya de plantació s’ha dis-
tribuït en tot cas de manera més o 
menys repartida: hi haurà un nou 

auró negre al passatge Mercedes, 
aurons rojos a la plaça Comín o 
al carrer Esteve Terrades, lle-
doners al carrer Sardenya (en-
tre Indústria i Pare Claret), eu-
gènies a Breton de los Herreros 
-a tocar de Fontana- i freixes a 
Castellterçol -de nou cap a la 
muntanya.

Pel que fa als grans eixos del 
nucli històric, el carrer més be-
nefi ciat és Torrent de l’Olla amb 
cinc exemplars distribuits en dos 
trams: dues prumeres al sud i tres 
hibiscus sirians al nord, tocant ja 
a Lesseps.•

La campanya de plantació suma 95 arbres  
Encarnació, Larrard, Grassot, Maspons, Llorer i Cardedeu acumulen un terç dels nous exemplars

A. B.

La campanya de plantació de 
nous arbres ha arrencat a 
Gràcia amb un llistat total 

de 95 exemplars nous que prio-
ritza eixos secundaris particu-
larment castigats com Larrard 
-via principal d’arribada al Park 
Güell-, Encarnació -en el tram a 
tocar de Pi i Margall-, també pe-
tits carrers com Grassot, Llorer 
o Maspons i zones costerudes 
com el carrer Cardedeu. Només 
aquestes sis vies sumaran un terç Nous arbres plantats, al carrer Indústria. Foto: A.V.

Breus

La CAL i l’Orfeó 
uneixen forces 
per millorar la 
qualitat lingüística
“Només oralitat i 
lectura”. Sobre aquesta 
base l’Orfeó Gracienc 
i la Coordinadora 
d’Associacions per la 
Llengua (CAL) engeguen 
el 13 de novembre vinent 
el nou nucli de Garbells, 
els tallers de millora de 
la qualitat lingüística 
que també funcionaran 
des d’aquest novembre a 
Sants i a Horta. Durant 
una desena de setmanes 
s’hi faran activitats que, 
segons els organitzadors, 
“porten a consultar eines 
lingüístiques pel mòbil i a 
enriquir-se amb propostes 
encertades i creatives en 
cada moment”.

Giralt-Miracle, 
medalla d’or al 
mèrit cultural 
de Barcelona

El crític i director 
museístic, i a nivell 
gracienc puntal de 
múltiples projectes com 
el de l’església evangèlica 
baptista de Gràcia, Daniel 
Giralt-Miracle, ha rebut 
aquest dilluns la medalla 
d’or al Mèrit Cultural de 
Barcelona. En un acte al 
Saló de Cent, l’alcaldessa, 
Ada Colau, li ha fet el 
lliurament.

i esmenta Can Vallmitjana. Poca 
gent li fa cas però ell segueix envi-
ant informació, publiquem un ar-
ticle a l’Independent, i la Pepa el 
llegeix, i té una idea.

La idea, Pepa.
P.A. Som un grup d’actors que com-
partim primera línia a plaça de la 
Vila, plaça del Rei. I vaig començar a 
pensar en un repartiment: Mònica 
Glaenzel fent de Margarida Xirgú 
i de Consuelo, la model de Nonell. 
Vam descobrir que Rodoreda es va 
inspirar en un cosí per fer el per-
sonatge de l’Antoni, l’adroguer de 
les veces, i Àurea Màrquez farà un 
monòleg com a Colometa.

I la Pepa et truca, Manel.
M.B. Sí, i per fer de Juli Vallmitjana, 
i que el text el faci jo. L’estructura 

estava feta, però en tres dies vaig 
escriure una obra de teatre. 

Què et motiva de Vallmitjana?
M.B. És un exemple molt clar del 
que li passa a la cultura catalana 
en aquest país. Vallmitjana va ser 
innovador, un orfebre que volia ser 
pintor, que no arribava a l’alçada 
dels seus amics, sobretot en Nonell, 
i va descobrir que la seva traça era 
escriure. Així va descobrir el món 
dels baixos fons, i així recupera el 
llenguatge del lumpen català.

Ja l’havies tractat?
M.B. La meva dona, que és disse-
nyadora de vestuari, va fer El casa-
ment d’en Terregada, al TNC, i em 
va proposar la versió en còmic. 
La contraproposta va ser agafar 
la novel·la La xava i me’n va sortir 

Foto: JM Contel
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Repartim amb Gràcia

Moltes de les persones que han passat per aquest 
projecte afi rmen no sentir-se persones “normals”, 
la qual cosa els genera un complex enorme contra 
el qual intentem lluitar diàriament.

Per aquest i altres motius considerem que aquest 
projecte una gran oportunitat per a les persones 
amb aquest tipus de discapacitat, enfocant-nos 
en les seves capacitats!!

Malauradament tot té un cost i ara ens trobem 
amb la necessitat de trobar suport econòmic per 
seguir endavant amb el projecte. Durant aquests 
2 anys 12 persones han pogut canviar les seves 
vides i modifi car la imatge del col·lectiu i de les 
entitats que els donen suport. Per les persones 
que s’han relacionat amb elles i ells també ha su-
posat un reconeixement del que poden ser capa-
ces i no volem deixar de fer-ho.

Us fem una crida, al barri, a les empreses, entitats 
i veïns i veïnes de Gràcia per donar-nos suport i 
fer que persones vulnerables com aquestes tin-
guin una oportunitat d’inserció que serà sempre 
un benefi ci per a tothom, una inversió de futur. 

Per a més informació si us plau contacteu amb no-
saltres via telèfon 93 285 99 77, a la seu de l’acidH 
al carrer Siracusa 53 o entreu al nostre web i ve-
ieu tot el que fem per aquestes persones i el nos-
tre col·lectiu de més de 700 persones.

Des que comencem, el novembre de 2017, i gràci-
es a la col·laboració de la Fundació Can Gelabert, 
Acidh i L’independent de Gràcia hem pogut dur a 
terme aquest projecte durant ja dos anys, gene-
rant una plataforma per a impulsar a aquest col-
lectiu amb moltes difi cultats per a trobar treball, 
exclòs i estigmatitzat socialment.

En “Repartim amb Gràcia” ens encarreguem de 
lliurar el diari a totes les persones sòcies tots de 
la publicació en el barri de Gràcia a través de tres 
repartidors/es, donant un servei personalitzat i a 
domicili a tothom.

Actualment l’equip de repartidors està format per 
Cristina, Aleix i la Cris, els qui no ho reparteixen 
sols, tenen sempre al seu costat el seu referent, 
en Julián. Cada divendres al matí es troben a la 
seu de l’acidH i fan el repartiment.

A més de generar un servei a domicili i donar cre-
ar tres llocs de treball per aquestes persones amb 
Intel·ligència Límit (IL) també serveix com forma-
ció laboral, on adquireixen vàries competències 
com treballar de cara al públic, responsabilitzar-
se d’unes tasques concretes, aprendre a orientar-
se al barri i a la ciutat, i al cap i a la fi , aprendre la 
disciplina que suposa qualsevol treball.

Aquesta experiència els pot donar més possibi-
litats per a trobar feina de cara al futur, així com 
apoderar-los, donar-los seguretat i que se sentin 
acceptats socialment, que és vital per a aquest 
col·lectiu.

Aquest projecte en col·laboració amb Can Gelabert 
i el diari l’Independent de Gràcia, ha donat treball 
i formació a 12 usuaris amb Intel·ligència Límit.

viure al límit | acidH 93 285 99 77  |  www.acidh.org

Les 12 persones que hi han participat són:
Yeray, Alejandro, Cristina, Oscar, Mireia, Narcisa, 
Mar, Arturo, David, Jennifer, Cristina A i Aleix.
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6 Societat

A.B.

L ’eix comercial de Gran de Gràcia segueix regis-
trant moviments d’obertures i tancaments de 
negocis amb la tendència dels últims anys a fa-

vor de les grans cadenes, que assumeixen sobretot 
els locals grans que queden lliures. El tancament de 
Miró a fi nals de febrer ja té nous inquilins, la cadena 
Decathlon, que traslladarà la botiga que té des de fa 
tres anys al número 108, fi ns al número 54, i quintupli-
carà de cop el número de metres quadrats: dels 200 de 
la que es va convertir en primera roba de la cadena a 
Catalunya als 1.000 on s’hi vendrà ja de tot.

La concreció de l’operació només es pot veure par-
cialment aquests dies, amb un rètol de Decathlon i el 
25 de novembre com a data d’obertura al nou espai, 
mentre que Decathlon City segueix la seva activitat 
normal. Tècnicament, doncs, la cadena de material 
esportiu perdrà en qüestió d’un mes una de les seves 
botigues City (fi ns al 2016 Lot of Colors i amb presèn-
cia fora de Catalunya) i guanyarà una botiga nova amb 
el nom genèric.

Sectorialment, el de Decathlon no és l’únic mo-
viment en aquesta zona del carrer Gran, ja que Dir 
Gràcia acaba d’obrir la setmana passada a Lluís 
Antúnez un annex del servei de fi tness enfocat a pú-
blic amb entrenador personal, siguin o no clients del 
club. L’espai,a l número 3 del carrer, ocupa el local del 
restaurant Specchio Magico, que va ser punt de troba-
da de famosos, des del Conde de Godó -que hi tenia un 
plat d’espaguetis al seu nom- o la Duquesa de Alba i on 
hi feien cimeres Sandro Rosell i Joan Laporta.•

Decathlon 
multiplica espai 
amb el trasllat a 
l’antic local de Miró 
al carrer Gran
El DiR suma un annex on hi havia 
el restaurant Specchio Magico

Albert Balanzà

Primer va ser la suspensió 
del desembre de 2018 pel 
pacte amb els comerciants 
amb l’objectiu de no perju-
dicar les vendes de Nadal, 

després al març de 2019 tampoc no 
va poder ser perquè el pla de reti-
rada no contemplava cap mena de 
protecció per als veïns, botiguers i 
vianants, i aquesta tardor de 2019 
també s’ha hagut d’ajornar la pre-
visió per un error en el pressupost 
de l’empresa adjudicatària (les al-
tres dues es van retirar). Amb la 
pèrdua de credibilitat consegüent, 
el Districte i l’Institut de Mercats es 
van comprometre aquest dimecres 
davant de comerciants i veïns -en 
l’anomenada taula mixta- a un nou 
termini: fi nals de novembre o prin-
cipis de desembre. Cap objecció, de 
moment, dels comerciants.

Nou mesos en el millor dels ca-
sos passaran des que l’Abaceria ha 
estat criant pols esperant la re-
tirada de l’amiant per la manca 

Districte i Mercats 
anuncien ara la 
retirada de l’amiant de 
l’Abaceria per Nadal 
La construcció del nou equipament no començarà en 
el millor dels casos abans de la primavera del 2020

La teulada d’amiant de l’Abaceria, degradant-se des de fa mesos . Foto: A. V.

Sergi Calafell i Freeel Bikes, 
premis de comerç. El botiguer 
emblemàtic de Grassot, que va 
estar al capdavant de la merceria 
Las Novedades fi ns que va 
tancar l’any passat, i la botiga 
de bicicletes elèctriques de Ros 
de Olano, han rebut els premis 
de comerç 2019, que atorga 
l’Ajuntament de Barcelona.

de pacte amb els veïns i resolució 
de la nova tramitació i quan ja fa 
un any i tres mesos que funciona 
l’Abaceria provisional al passeig de 
Sant Joan (i els paradistes n’estan 
encantats). Aquesta setmana, des-
prés que fa uns dies es reprengues-
sin els moviments a dins del mercat 
amb l’execució de sondejos geotèc-
nics, la taula mixta entre instituci-
ons i representants socials ha co-
negut el nou calendari de la segona 

fase de deconstrucció del vell mer-
cat de l’Abaceria. Aquest nou ca-
lendari, que activa la retirada dels 
9.266 metres quadrats d’amiant per 
Nadal, confi rma que els sis mesos 
de marge que inicialment tranquil-
litzaven l’Ajuntament per enge-
gar l’obra nova el gener de 2020 ja 
s’hauran superat i que en el millor 
dels casos la tercera fase no comen-
çarà fi ns a la primavera del 2020.

Dimarts veïns i comerciants 
van rebre els detalls de la nova ad-
judicació, només pendent que la 
Generalitat aprovi el pla de tre-
ball, i del calendari d’implantació 
del sistema de bombolles per aïllar 
la retirada de l’amiant: s’iniciaran 
els treballs pel costat de Travessera 
de Gràcia, després Puigmartí i fi -
nalment la teulada central. Durant 
els cinc mesos previstos, l’empresa 
es compromet a fer medicions am-
bientals tant òptiques com digitals 
a l’inici, duració i desmuntatge de 
les bombolles, i Mercats demanarà 
ja els permisos per posar la basti-
da de Travessera mentre es resol 
l’aprovació de la Generalitat per 
guanyar temps.•
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‘Inventari, la música folk 
als Països Catalans’
Inventari, la música folk als Països Catalans, del franquisme al Tradicionàrius (Pagès editors) és un 
reconeixement “als autèntics responsables de la recuperació i la divulgació de la música, la cançó i 
la dansa i els instruments tradicionals arreu dels Països Catalans des de mitjans dels anys 60”, tal i 
com explica el seu autor Ferran Riera. El periodista musical i veí de la Salut presentarà aquest nou 
treball -el seu tercer llibre- el proper 14 de novembre al CAT; com no podia ser d’una altra manera. 

Ferran Riera (Barcelona, 1957) és llicenciat en Ciències de 
la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
A començaments dels anys vuitanta es va decantar pel 
periodisme musical. Ha treballat a la ràdio, la premsa, la 
televisió i internet. Al 1991 es va incorporar a Televisió de 
Catalunya amb l’equip del programa Sputnik i més enda-
vant va dirigir durant divuit anys el programa Rodasons. 
També va dirigir entre el 2004 i 2007 la revista Folc-Sons 
de la Mediterrània. Ha publicat A la plaça fan ballades. Una 
història de les músiques d’arrel als Països Catalans (2011) i 
El Grup de Folk. Crònica d’un esclat (2016). És membre del 
consell de redacció de la revista Caramella i col·labora a 
diariofolk.com. És veí de la Salut.

biografía

En acabar-se els Saraus de Primavera 
al 1986 els seus organitzadors es 
van quedar amb ganes de més. 
S’havia creat un precedent i calia 
donar-li continuïtat. Jaume Arnella 

resumeix molt bé aquell moment: “No 
sé arran de què, amb Jordi Roura i Jordi 
Fàbregas dèiem de fer alguna cosa conjun-
ta. Llavors es van organitzar els Saraus, que 
de fet van ser l’inici del Tradicionàrius. Es 
va veure que hi havia mercat, que la gent 
tenia ganes d’escoltar aquest tipus de mú-
sica. Aquí hi ha la famosa visita al depar-
tament de Cultura. Hi vam anar a dema-
nar-li peles. Ens va dir que no tenien diners 
per a això nostre i que tot era per al rock 
en català. Nosaltres érem unes rates acor-
ralades. Ningú parla de tu i ningú gasta ni 
cinc per tu, perquè tenen altres interes-
sos. I llavors diem: ens ho hem de mun-
tar nosaltres. I primer es fan els Saraus de 
Primavera, i després es fa algun contacte 
amb la gent de Gràcia i amb Pep Fornés, i es 
veu la possibilitat de fer alguna cosa nova. 
S’hi apunten Rosa Zaragoza, Dolors Laffi  tte, 
els Solistes de la Costa... I així comença el 
Tradicionàrius el 1988.” 

Jordi Fàbregas recorda que, després 
dels Saraus, “la relació entre els grups La 
Galana, el Tercet Treset i La Murga (re-
convertida després en Primera Nota) 
continua i ens anem veient. Vam idear el 
Tradicionàrius, amb la novetat que fos una 
cosa continuada. No parlàvem d’uns con-
certs de cap de setmana, sinó d’una progra-
mació regular a la ciutat de Barcelona, un 
cicle. Es va donar la circumstància que hi 
havia una bona connexió amb el nou direc-
tor del Centre Cívic L’Artesà de Gràcia, Pep 
Fornés, que va ser un dels recuperadors 
de la gralla a Barcelona, juntament amb 
Eduard Casals i Esteve León”. 

Aquest últim contribueix a descriu-
re la situació prèvia a la inauguració del 
Tradicionàrius: “A Gràcia, a banda de ser 
la seu de diversos grups de folk, la música 
de gralles i altres instruments com el fl a-
biol i les percussions es va desenvolupant 
a través dels grups amateurs que acompa-
nyen les colles de cultura popular: gegants, 
bastons, diables, drac... Des del mateix mo-
ment de la suspensió dels Saraus la volun-
tat de pensar en una nova proposta de festi-
val folk en un nou lloc fi x va ser permanent. 
En un trajecte de furgoneta anant a fer 
una actuació, en Fàbregas va tenir la idea 
de dir Tradicionàrius a la nova proposta. 
Finalment, i tenint en compte que el direc-
tor del Centre Cívic L’Artesà és Pep Fornés, 
es proposa la creació d’un cicle de música 
tradicional amb un format quinzenal, cada 
dos divendres, a principis de l’any 1988.” 

I a tot això, quina és la història de 
L’Artesà? Ho explica l’Esteve: “La Societat 
Obrera L’Artesà de Gràcia es va inaugu-
rar el 1856. És remarcable musicalment 
parlant perquè va acollir la tercera Coral 

Euterpe de Catalunya, els cors fundats per 
Clavé. Va ser una de les quatre cooperati-
ves obreres de Gràcia. Havia estat confi sca-
da per la Falange després de la Guerra Civil 
i era reivindicava per l’Associació de Veïns 
des del 1976 com a centre cultural públic 
de Gràcia. L’Ajuntament el va recuperar i 
el va rehabilitar el 1984, i el 1985 va obrir 
com a centre cívic.” 

Finalment, entra en escena el factòtum 
de tot plegat, Pep Fornés: “Jo treballava de 
mestre en una escola municipal. Per tant, 
era funcionari. Un dia va venir un graller a 
casa a dir-me que necessitaven un director 
per al Centre Cívic L’Artesà i hi vaig aconse-
guir el càrrec el 1985, quan feia tres mesos 
que s’havia recuperat. Després de la guerra 
l’havia confi scat la Falange i li va dir Hogar 
del Productor. Va acabar passant a mans 
privades, i es va convertir en una sala de 
festes, però va caure en l’oblit. L’Associació 
de Veïns de Gràcia el vam reivindicar com 
a ateneu del barri.” I ara ve el discurs polí-
tic: “El millor que va fer el primer ajunta-
ment democràtic de Barcelona li ho van 
escriure les associacions de veïns, perquè 
la gent que va ocupar els consistoris venia 
d’allà.” 

Continuem amb la crònica del Pep: “El 
regidor del districte, Xavier Valls, a qui co-
neixia de l’Associació de Veïns, em va dir 
que no volia que convertís L’Artesà en un 
cau de grallers. Jo li vaig dir que no, i vaig 
complir la paraula a mitges, perquè de se-
guida vaig cridar Jordi Fàbregas, Eduard 
Casals, Jordi Roura i Jaume Arnella i els 
vaig dir que volia fer alguna cosa amb la 
música tradicional. Ells ja havien fet els 
Saraus de Primavera, però no n’havien que-
dat gaire contents i estaven baixos de mo-
ral. Va costar. “Bé, ja vindrem, no ho sé”, em 
deien. Al fi nal van venir amb una proposta, 
el festival Tradicionàrius, i em va semblar 
bé. Podíem fer un cicle de cafè concert, que 
llavors estava de moda. En Fàbregas sem-
pre duia un paperet i demanava coses. A 
la tercera vegada que li vaig dir que sí, va 
començar a riure. Es va emocionar de tal 
manera que li queien les llàgrimes. Ja ha-
via passat aquella primavera i ara tot era 
«no, no i no». I jo els vaig dir «sí, sí i sí». El 
primer pressupost va ser de 325.000 pesse-
tes. N’hi havia prou per començar. I va ser 
un èxit. Es va transmetre la sensació que 
hi havia públic, que hi havia interès en la 
proposta i que també hi havia grups que 
estaven fent una feina que difícilment la 
podien donar a conèixer als mitjans de co-
municació.” I tornem amb la política: “Des 
del districte de Gràcia, però, els buròcrates 
ho menyspreaven: tot el que sonés a cata-
là, tradicional i folk era odiat. I ara també, 
encara. Per això encara hem de defensar el 
Tradicionàrius. Hem de defensar la gralla, 
com si fos una barricada enfront d’un ar-
ticle 155 perpetu. És l’autoodi que ofega la 
pròpia cultura.

Fo
to

: P
ep

 C
am

ps



L’Independent de Gràcia
31 d’octubre de 2019

8 Esports

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 10
CE Europa 5 - 2 UE Castelldefels
1. CF Pobla de Mafumet .. 25 punts.
8. CE Europa ..................... 16 punts.
Jornada 11
Reus Deportiu - CE Europa (El ri-
val està expulsat federativament 
de la competició)

Primera Nacional Femenina
Jornada 6
FC Terrassa 3 - 2 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 19 punts.
8. CE Europa ....................... 9 punts.
Jornada 7
3/11 (16h) CE Europa - SD Huesca

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 5
Lluïsos de Gràcia 84 - 73 Círcol 
Cotonifi ci Badalona
1. CB Mollet B ............................. 4-1.
7. Lluïsos de Gràcia.......... 3-1 (-1 p).
Jornada 6
3/11 (17h) CB Salt - Lluïsos de 
Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 4
3/11 (18h) CE Palamós - UE Claret
2/11 (18h) AEC Collblanc - Vedruna 
Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 5
FC Martinenc 58 - 66 Lluïsos de 
Gràcia
Safa Claror 52 - 73 CEEB Tordera

1. Joventut Les Corts .................5-0.
3. Safa Claror .............................. 4-1. 
11. Lluïsos de Gràcia .................. 1-4.
Jornada 6
3/11 (18h) Lluïsos de Gràcia - BAM
3/11 (18h) Lliçà d’Amunt - Safa 
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 5
CN Catalunya 6 - 10 CE 
Mediterrani
1. CN Terrassa .................. 13 punts.
7. CN Catalunya .................. 6 punts. 
Jornada 6
2/11 (11h) CN Sabadell - CN 
Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 3
CN Catalunya 6 - 19 CN Mataró

1. CN Mataró ......................12 punts.
9. CN Catalunya ................. 0 punts. 
Jornada 5
2/11 (12:45h) CN Catalunya - WP 
Zaragoza

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 4
Gràcia FS 8 - 5 Cornellà CFS
1. Màgic Sants Futsal ....... 10 punts.
4. Gràcia FS ......................... 9 punts. 
Jornada 5
10/11 (18:15h) Monistrol - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 4
CH Vilanova i la Geltrú 22 - 27 
Handbol Claret
1. Sant Llorenç St Feliu ..... 8 punts.
6. Handbol Claret............... 4 punts. 

Jornada 5
Handbol Claret - Handbol 
Barcelona Sants

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 5
Lluïsos de Gràcia 4 - 3 CTT Borges
1. Lluïsos de Gràcia ............ 8 punts.
2. CETT Esparraguera ....... 8 punts. 
Jornada 6
10/11 (11h) Lluïsos de Gràcia - 
CETT Esparraguera

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
Jornada 7
UE Horta 4 - 3 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 18 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 8
9/11 (11:15h) Claret - HC Castellar

J. Lloret: “El retorn a la 
FEDME és una qüestió 
logística, no política”
El Club Excursionista de Gràcia tindrà un nou president 
aquesta tardor, després d’un fi nal de mandat complicat

Albert Vilardaga

El nou president del Centre 
Excursionista de Gràcia, 
José Lloret, és un andalús 
que es va enamorar d’una 
catalana, i com ell mateix 

diu, va tenir la sort d’acabar vi-
vint a Gràcia. Lloret substituirà 
a Ricard Martínez, en un fi nal de 
mandat que ha estat convuls i la 
junta sortint ha decidit avançar el 
fi nal del seu mandat sis mesos.

Per què has decidit fer el pas de 
presidir el CEG?
El fi nal de la legislatura de la junta 
sortint ha estat complicat a nivell 
de club, durant aquest temps han 
fet coses molt bones i interessants, 
però també han fet propostes que 
han creat controvèrsia i han provo-
cat tensions internes dins del club, 
com ara la compra d’una casa-re-
fugi al Pallars, que no tenia el su-
port del club i fi nalment es va ti-
rar enrere.

El principal desacord ha estat 
la reincorporació a la FEDME 
(Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada)?
El març de 2018 es va aprovar sor-
tir de la FEDME, però s’ha compro-
vat que a nivell logístic té incon-
venients, sobretot pel que fa als 
acords de reciprocitat internacio-
nal d’ús dels refugis de muntanya. 
Sabem que la Federació Catalana hi 
està treballant, però a dia d’avui els 
socis del CEG tenen problemes per 
exemple amb per accedir als refu-
gis francesos. 

José Lloret mostra la seva gran passió, la muntanya. Foto: Cedida

És una qüestió política?
No, és logística, estem totalment 
en contra de la repressió que es-
tem vivint, i hem participat fa 
unes setmanes en el projecte Llum 
i Llibertat i estem encantats. És un 
tema de logística, sabem de socis 
que segueixen al CEG per un tema 
sentimental, però també s’han fet 
d’algun altre Centre Excursionista 
per un tema de facilitat en aquest 
aspecte i això ho volem evitar.

Quins objectius us plantegeu la 
nova junta?
Primer de tot, acabar amb les ten-
sions internes, volem promoure 
la transersalitat entre les secci-
ons i fer club. Que la seu social si-
gui un lloc viu i es facin activitats. 
Reforçar el tracte humà entre tots 
nosaltres. També serà una priori-
tat la reforma de la seu social, mol-
tes juntes anteriors ho han propo-
sat, però per un motiu o altre no 
s’ha portat a terme.

Què vol dir “fer club”?
Convertir els socis en usuaris, que 
se sentin orgullosos de formar part 
del CEG, i que participin en les acti-
vitats que s’organitzin, etc.•

Carta de la junta sortint als socis 
de l’entitat. La Junta Directiva 
sortint, encapçalada per Ricard 
Martínez, ha enviat una carta 
als socis de l’entitat explicant els 
motius que els ha portat a avançar 
el fi nal del seu mandat. En ella 
expliquen que la desconfi ança 
en la gestió i el reingrés a la 
FEDME han estat la gota que ha 
fet vessar el got. També mostren 
la seva satisfacció amb els reptes 
assolits durant el mandat. 

“Volem que la 
reforma de la 
seu social sigui 
prioritària”, 
explica Lloret

Cesc Pla lidera 
els Lluïsos en 
un bon inici de 
temporada

El CT La Salut 
prepara un 
torneig de pàdel 
per a nens i nenes

L’equip de Carles Rofes està 
oferint un gran rendiment en 
aquest principi de temporada i 
els jugadors estan fent un pas 
endavant per cobrir les absènci-
es importants aquest any d’Ori-
ol i Víctor Pla. El principal rol 
de líder l’ha agafat Cesc Pla, el 
germà de l’Oriol, que ha anotat 
52 punts en els primers quatre 
partits, amb una mitjana de 13 
per partit, i en l’última victò-
ria en va anotar 21. Marc Tubau 
també està oferint un gran ren-
diment en el perímetre blau i té 
una mitjana d’11 punts per par-
tit. L’equip de Rofes ha guanyat 
tres partits, n’ha perdut un i té 
ajornat el partit de la quarta jor-
nada. Aquest diumenge a la tar-
da, els blaus visiten la pista del 
Salt, que en aquest inici de tem-
porada ocupen la part baixa de 
la lliga amb un balanç d’1-4.

El Club Tennis La 
Salut organitza el 9 de 
novembre un torneig de 
pàdel infantil caracteritzat 
en Halloween, pensat per 
a nens i nenes d’entre 
7 i 18 anys, i el preu 
d’inscripció és de 8 euros 
els socis i 12 els que no 
ho són. El torneig es 
disputarà en horari de 
tarda, de 16 a 20h.

Breus

A.V.
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A. V.

L ’Europa ha celebrat aquest dimarts l’Assemblea 
General Ordinària de socis a El Centre, per tal de 
fer balanç de l’exercici de la temporada 2018/2019 i 

presentar els números i pressupostos de l’actual tem-
porada que ja es troba en marxa. L’Assemblea va ser 
plàcida, va ser una de les més curtes dels últims anys, 
es van anar aprovant tots els punts de l’ordre del dia 
sense difi cultats, i poc abans de les nou de la nit, el pre-
sident, Víctor Martínez, va prendre la paraula per sot-
metre a votació dels socis la possibilitat de declarar el 
Nou Sardenya un espai lliure de fum. Primer, amb 12 
vots a favor, 6 en contra i una abstenció es va decidir 
votar aquest punt, i la votació defi nitiva per prohibir 
fumar a l’estadi, es va aprovar per 21 vots a favor, 6 en 
contra i 5 abstencions.•

L’Assemblea de 
socis decideix 
prohibir fumar al 
Nou Sardenya
Es va aprovar per 21 vots a favor, 
6 en contra i 5 abstencions 

A.V.
 

E l primer equip femení del CN 
Catalunya disputarà aquest 
cap de setmana el partit de la 

jornada cinc i el partit ajornat de la 
jornada dos. Els contrincants seran 
dos rivals directes en la lluita per la 
permanència, primer el Waterpolo 
Saragossa, que ha perdut els quatre 
partits que ha disputat fi ns ara, i 
diumenge el CDN Boadilla, que 
ha empatat un partit i n’ha perdut 
tres. Tots dos equips son els més 
golejats de la lliga. Els dos partits 
es disputaran a tres quarts d’una 
del migdia.•

El ‘Cata’ femení busca la primera victòria 
en un cap de setmana amb dos partits 
L’equip de Gabor Egedi juga dissabte contra el Waterpolo 
Saragossa i diumenge contra el CDN Boadilla, els dos a Can Toda 

Les jugadores del ‘Cata’ van guanyar el premi al millor equip de l’any. Foto: Cedida

el repor

Una festa de 
Primera Divisió

L’Europa organitza el dia 7 una espectacular festa amb 
un ‘mapping’ sobre la gespa, llums i canons de fum

A. V.

L lums làser, canons de fum, 
punxadiscos, speaker...a 
partir de les 7 de la tarda 
del pròxim 7 de novem-
bre, el cel es començarà a 

fer fosc sobre el Nou Sardenya i 
començarà, la gran festa de pre-
sentació de l’Escola de Futbol i 
del Futbol Base de l’Europa. El 
club ha decidit renovar el for-
mat de les presentacions, i serà 
“un espectacle màgic mai vist 
a Gràcia”, segons expliquen des 
del club. Serà la primera vega-
da en què els 1.200 nens i nenes 
que formen la base escapulada 
visquin una festa d’aquestes ca-
racterístiques, en un format mai 
vist fi ns ara, i en un dia dedicat 
exclusivament a ells, sense actu-
ar com a prèvia d’un partit del 
primer equip.

L’objectiu és que els nens i 
nenes del club gaudeixin d’una 
gran festa on ells són els pro-
tagonistes, i que d’alguna ma-
nera vol emular les presenta-
cions que es fan a la Primera 
Divisió, amb el camp pràctica-
ment a les fosques, llums (tipus 
làser o neó) col·locades estra-
tègicament en diferents racons 
de la gespa, columnes de fum 
i un canó principal per seguir 
els protagonistes com si fos un 
canó de teatre. Des de l’Euro-
pa volen, un cop més, implicar 
a les famílies com a part fona-
mental de l’escola i del futbol 
base, i per això hi haurà un 
punxadiscos fent mescles a peu 
de camp en una cabina i un spe-
aker-showman per a presentar-

ho tot, i que els pares i mares 
puguin gaudir de la presentació 
i ser-ne part activa.

La gespa del Nou Sardenya 
viurà un espectacular mapping 
i tot plegat completarà una pre-
sentació a l’alçada dels millors 
clubs d’elit del futbol nacional. 
Pels curiosos que no es vulguin 
perdre aquest espectacle, que 
compta amb el suport de la Casa 
Vicens i la Caixa d’Enginyers, 
l’Europa obrirà les portes del 
camp, podran fer-ho de forma 
gratuïta, i des del club ho reco-

manen: “suposarà un abans i un 
després en la forma de presen-
tar el futbol base de l’entitat”.

Mentrestant, el primer equip 
escapulat no jugarà aquest cap 
de setmana i sumarà tres punts 
de forma automàtica. El motiu 
és que el rival de la jornada 11 és 
el Reus Deportiu, que està expul-
sat federativament de la compe-
tició, i per tant l’Europa sumarà 
tres punts de forma automàtica. 
El rival de la jornada 12 serà la 
Pobla de Mafumet, que arriba-
rà al Nou Sardenya com a líder, 
després d’haver guanyat vuit 
partits en les deu primeres jor-
nades, i haver-ne empatat i per-
dut un. Els tarragonins només 
han encaixat quatre gols en tota 
la lliga i posaran a prova l’efecti-
vitat golejadora de l’Europa, que 
en els tres últims partits a casa 
ha marcat tretze gols, quatre al 
Cerdanyola i al Santfeliuenc, i 
cinc al Castelldefels.•

Els nens i nenes de l’Europa seran els protagonistes de la festa. Foto: CE Europa

1.200 nens i nenes 
formen part del 
planter escapulat 
entre l’Escola i 
el Futbol Base
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Ull de 
dona

Conxa Garcia

Si és que l’havíem tingut alguna ve-
gada... potser algunes branquetes 
havíem tastat, però ja s’ha acabat de-

fi nitivament. L’aval del Constitucional a 
l’acomiadament per baixa laboral encara 
que sigui justifi cada, a petició d’un Jutjat 
de Barcelona, quan una empresa de la 
ciutat volia acomiadar una treballadora 
que va faltar, justifi cadament, una sèrie 
de dies. Si estàs malalta, estàs malalta i 
tens uns drets! Tot per protegir un “ob-
jectiu legítim” de “protegir la productivi-

tat de l’empresa i l’efi ciència en el treball” 
i la sacrosanta “llibertat d’empresa”. La 
magistrada Maria Luisa Balaguer no va 
estar a favor i va parlar de la “discrimi-
nació indirecta per raó de sexe” perquè 
hi ha dades que “les dones pateixen en 
una més gran mesura que els homes la 
càrrega d’una doble jornada laboral i fa-
miliar. I aquesta situació repercuteix no-
tablement en la seva salut”; també va ex-
pressar: “No puc assumir que la llibertat 
d’empresa pugui ser anteposada al dret 
d’integritat física o moral dels treballa-
dors, i a un valor tan fonamental com és 
la salut humana”. Em pregunto per què 
no és aquesta magistrada la que presideix 
el Constitucional. Per als defensors de la 
llibertat d’empresa som un cost, tenim 
cara de despesa i cap dret.•

Planifi cació familiar

Per als defensors de 
la llibertat d’empresa 
som un cost, tenim cara 
de despesa i cap dret
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Cartes al director

Es comença a parlar de 
dictadura a Espanya
Tot va començar fa dos anys: el poble ca-
talà va sortir a votar en un referèndum 
d’autodeterminació. El govern espanyol el 
va titllar d’il·legal i va utilitzar la força bru-
ta per aturar la votació. Milers de persones 
van ser colpejades salvatgement per la po-
licia. Van empresonar a polítics catalans i 
líders socials per permetre aquell referèn-
dum. S’ha perseguit a independentistes, 
empresonant-los i acusant-los de terroris-
me, quan no hi ha cap indici que ho demos-
tri. Aquest moviment català, es coneix a tot 
el món per la seva actitud cívica i pacífi ca, 
portem anys demostrant-ho als carrers. 
Esperàvem la sentència de la justícia es-
panyola, sabíem que seria tan dura com la 
repressió que estem rebent. Cent anys de 
presó suma la condemna per al govern ca-
talà. Moltes persones hem sortit al carrer 
per dir prou! Es va paralitzar l’aeroport de 
Barcelona el mateix dia de la sentència, el 
passat 14 d’octubre. Participem en les di-
ferents protestes convocades arreu del te-
rritori. Més de mig milió de persones, van 
protagonitzar marxes per la llibertat, re-
corrent a peu 100 km fi ns a arribar al cor 
de Barcelona, durant tres dies. ¿I com està 
sent la resposta de l’estat espanyol? Una re-
pressió descontrolada i desproporcionada. 
Colpegen a la gent que protesta, disparen 
pilotes de goma -prohibides a Catalunya- 
detenen els manifestants i els titllen de 
violents i terroristes. Als carrers es poden 
veure a manifestants protestant amb con-
tundència (incendien contenidors i orga-
nitzen barricades) per la qual cosa Espanya 
amenaça de declarar l’estat d’excepció, 
quan en dies anteriors, aprovaven l’actitud 
dels manifestants a Hong Kong, conside-
rant que lluitaven pels seus drets. Però 
sembla que els catalans no mereixem pro-
testar pels nostres drets. A cas creien que 
anàvem a acceptar la seva tàctica represso-
ra i la seva injusta condemna? Ens revela-
rem fi ns a aconseguir la nostra llibertat i la 
nostra independència.  

Lola Salmerón

Editorial

Noms i cognoms a les notícies

La premsa local -i no localista- que sempre ha defensat aquest set-
manari té un debat intern constant sobre l’eix de les grans qüesti-
ons que ha de tractar un periòdic de districte que té com a àmbit 

natural el centre de la ciutat (urbanisme, mobilitat, seguretat, equipa-
ments, habitatge, esdeveniments de gran afl uència, política local, els 
nostres clubs...) i l’explicació també d’històries extraordinàries que 
protagonitzen alguns dels nostres veïns, amb noms i cognoms. Ens 
xiulen les orelles dels lectors que voldrien que no parléssim tant del 
PAD o del PGM i que ho féssim més de persones. És un mal dels nos-
tres dies que el periodisme segueix repensant.

Per això aquesta setmana és especial: Sergi Castellà, Laura Plana, 
Josep Maria Artigal, Pepa Arenós, Manel Barceló, José Lloret són al-
guns dels noms i cognoms propis que trobareu fent coses rellevants 
amb impacte almenys 
nacional. En Sergi i la 
Laura, perquè divendres 
i dissabte passat van car-
regar el camió de la boti-
ga de vidres que tenen a 
Verdi 96 i es van plantar a 
l’Albi per oferir les seves 
mans sense res a canvi a 
gent que ho havia perdut 
tot en les inundacions. En Josep Maria, la Pepa i en Manel -els dos úl-
tims prou coneguts pel gran públic-, perquè s’han fi cat al cap recupe-
rar Can Vallmitjana, l’estudi d’orfebreria que a principis del segle XX 
va servir com a punt de trobada dels Nonell, Picasso i Gargallo i que 
transportaran en el temps en una Matinée Vallmitjana que ja ho té 
tot a punt el 9 de novembre. En José, perquè es posa al capdavant del 
Club Excursionista de Gràcia, una entitat local que no té res de loca-
lista, que pensa en gran, i que es replanteja nous reptes de futur. 

Aquesta és la nostra gent, i aquest és el nostre model. Gràcies per 
ajudar a repensar-nos; gràcies per oferir-vos les vostres històries; grà-
cies per ser motor de canvis. •

Els clubs de cànnabis comencen a ser un maldecap per al 
Districte, i així es va posar de manifest per partida doble 
(Còrsega 476 i Grassot 70) en el consell de barri de Grassot 
d’aquest dimarts, que per primera vegada es feia a la sala 

d’actes del mercat provisional de l’Abaceria. La pancartada dels ve-
ïns anticànnabis, que van rebre com a resposta els equilibris que ha 
de fer l’administració local per posar la traveta d’una o altra mane-
ra als polèmics negocis, es va amplifi car amb els veïns també irritats 
del Canela, als quals ara s’ajunten els de Joanic que protesten per la 
gent que toca la guitarra a la plaça a les quatre del matí. 

El
depen-

dent

Els lectors ens demanen 
que parlem menys 
del PAD i del PGM i 
més de persones

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.
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La no-violència i el 
cas de Ponç Pilat

Lluís Bou

El poble jueu va ser un dels pocs que es 
va revoltar repetidament contra l’Im-
peri romà. I es dona el cas que pot-

ser va ser l’únic que va usar la no-violèn-
cia, almenys en un episodi, quan aquesta 
pràctica era desconeguda i del tot inefi -
caç pels valors de l’antigor. Va ser durant 
el mandat de Ponç Pilat a Judea. I ho ex-
plica Flavi Josep, també conegut com a 
Iossef ben Mattitiahu, sacerdot del tem-
ple, cap de l’exèrcit jueu a la Galilea i pro-
tegit de l’emperador romà. Està molt ben 
traduït a La guerra jueva, de la Fundació 
Bernat Metge, un llibre escrit al segle I.

Aquests van ser els fets, cap a l’any 20, 
en una època convulsa i molt violenta, se-
gons Flavi Josep: “Els jueus es dirigiren a 
Cesarea per suplicar a Pilat que retirés de 
Jerusalem les insignies {romanes} i que 

respectés les seves tradicions. Com que 
Pilat s’hi negà, es prosternaren de cara al 
terra al voltant de casa seva i s’hi van fer 
forts durant 5 dies i 5 nits.

L’endemà Pilat segué a la tribuna del 
gran estadi on havia convocat la multitud 
com si realment els volgués respondre, i 
féu senyal als soldats del seu contingent 
que encerclessin els jueus amb les armes 
a la mà. Envoltats per tres rengles de la 
tropa, els jueus es quedaren com a ba-
docs davant d’aquell espectacle inesperat. 
Pilat els digué que els mataria si no aco-
llien les efígies del Cèsar i amb un movi-
ment de cap feu desembeinar les espases 
als soldats. Els jueus, com si fos una con-
signa, s’agenollaren alhora i presentaren 
el coll tot cridant que estaven més dispo-
sats a morir que no pas a transgredir la 
llei {de Moisès}. Pilat, admirant la puresa 
d’aquell temor de Déu, ordenà treure im-
mediatament les insígnies de Jerusalem”. 
Ponç Pilat, que després passaria a la 
Història per rentar-se les mans.•

El poble jueu a ser 
l’únic que va usar la no-
violència quan era una 
pràctica desconeguda

Opinió convidada

Terol’150: 1869-2019

Aquest any celebrem els 150 anys de l’Assemblea de 
Germans del carrer Terol de Gràcia. L’església va 
obrir les seves portes ofi cialment el setembre de 
1869, un cop aprovada i publicada la Constitució de 
l’1 de juny de 1869. Per primer cop s’establia la lli-

bertat de cultes, però el poder del clergat va continuar sent 
molt fort i es van posar moltes traves a l’assentament i ex-
pansió del protestantisme i “Terol”, llavors “Ferlandina” 
(Barcelona) i “San Gabriel” (Gràcia), no en van quedar al 
marge; fi ns i tot es creaven institucions per intentar fre-
nar-lo. George Lawrence, missioner anglès, des de la seva 
arribada a Barcelona, viu a la vila de Gràcia, un lloc inde-
pendent de Barcelona, un poble de gent treballadora, dinà-
mica i amb una gran quantitat de població d’idees republi-
canes i lliberals. L’aixecament de Gràcia dins el context de 
la Gloriosa de l’any 1868 va ser molt seguit. Es va crear una 
“Junta Provisional Revolucionaria de la Villa de Gracia” i 
el liberal Josep Fabra i Roca, pare de Pompeu Fabra, va ser 
el nou alcalde de la població; una població en la que oneja-
va una bandera amb el lema: “la honrada villa de gracia no 
quiere reyes”. És en aquest context, que Lawrence no es va 
fer enrere i  posà en marxa l’església, les escoles –inicia-
des el 1868–, una impremta i una “Casa asilo para enfer-
mos pobres”, amb l’ajut d’altres missioners i de creients de 
Catalunya, i aconsegueixen establir-se. Durant l’època de 
la República, l’església no va tenir cap problema per seguir 
endavant i ajudar la població. Però després van venir uns 
moments realment difícils per al protestantisme: la guerra 
civil i el poder de la dictadura franquista. Es van tancar es-
glésies, multar i perseguir evangèlics –alguns es van exili-
ar i altres van patir multes i càstigs de presó–, no es podia 
escolaritzar els infants per manca de fe de baptisme, i els 
morts havien de ser enterrats en els anomenats “cementi-
ris per a dissidents”. Anys després es permet tornar a obrir 
l’església, però tenint dins membres de la policia secre-
ta per controlar tot el que es feia i es deia. Amb el pas del 
temps, tot es va anar calmant i l’església va viure moments 
de plenitud, en què va dedicar els seus esforços a recupe-
rar la normalitat i a obrir noves esglésies. A l’actualitat, vo-
lem ser més visibles al barri, que la gent ens conegui i vegi 
qui som i el que fem, continuar amb el que ja estem fent, 
com repartir aliments a famílies vulnerables del barri o 
obrint les portes de l’església als sense sostre a les nits de 
més fred, entre moltes altres coses. Aquesta celebració ens 
permet mirar el passat per continuar avançant. 

Ja hem celebrat molts actes, concerts de gospel amb el 
Cor Carlit Gospel i amb el Gospel Soul Barcelona i l’acte 
institucional el passat divendres, amb la presència de dife-
rents autoritats del nostre país, del món religiós, cultural 
i polític, i encara tenim previstes més activitats: confe-
rències, una d’elles amb el Taller d’Història de Gràcia a la 
Fundació Festa Major de Gràcia, el 28 de novembre a les 
19’30h i un nou concert de gospel i nadales el 14 de desem-
bre amb el cor Alegria. També podeu visitar l’exposició fo-
togràfi ca que repassa aquests 150 anys, oberta a tothom. 
Per fer-ho, podeu contactar amb nosaltres a www.terol150.
cat des d’on també podeu seguir tot el que estem fent!•

Noemí Cortès

Acte de commemoració dels 150 anys de l’església. Foto: JM Contel

Volem ser més visibles, que la gent 
ens conegui i vegi qui som i el que 
fem, continuar amb el que ja estem 
fent, com repartir aliments a famílies 
vulnerables o obrir les portes als 
sense sostre a les nits de més fred. 
Aquesta celebració ens permet 
mirar el passat per seguir avançant
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Jordi Oriola, realitzador audiovisual

Reacció multitudinària de 
l’independentisme català

Una de les darreres manifestacions contra la sentència. Foto: Cedida

Hi ha hagut milers de 
manifestacions a tot Catalunya 
i en ciutats d’Espanya. Les 
concentracions, com sempre, 
han estat pacífi ques durant 
hores, però per primera vegada 
en 9 anys, al fi nal del dia, s’han 
produït xocs amb la policia

la 
setmana 

Una vida hipotecada 
per tornar a Gràcia

Carina Bellver

Ja han tret la grúa. És l’avi qui se 
n’ha adonat, que cada dia mira des 
de la fi nestra de la seva habitació, 

a la residència de Lesseps, si despunta 
la girafa de ferro que marca el compàs 
d’espera per tornar a Gràcia. Van mar-
xar fa més de sis mesos, a uns 60 quilò-
metres, i el retorn s’està fent llarg. Els 
va ser difícil marxar, víctimes de l’espe-
culació immobiliària. No són els únics. 
Els seus noms són dos més de la llar-
ga llista de coneguts que han hagut de 
deixar Gràcia. Alguns han abandonat 
Barcelona i han descobert que es viu de 
puta mare lluny de la city però només 
si no has de tornar a treballar cada dia 
a la ciutat. Altres reneguen de la seva 

nova destinació fi ns que aconseguei-
xin construir una nova llar. N’hi ha que 
els ha costat molt pair la incompren-
sió d’uns lloguers abusius que els han 
obligat a deixar casa seva, uns preus 
que s’acarnissen en la impotència i que 
els converteixen en víctimes de l’es-
peculació del capitalisme més salvat-
ge. Com molts que ni havien imaginat 
mai que es convertirien en propieta-
ris, han trencat la guardiola, han tret la 
calculadora del calaix i, fent més mans 
que mànigues, s’han comprat un pis. A 
Gràcia. A un preu que, com la majoria 
que es troben als webs immobiliaris, és 
gairebé impronunciable per a quatre 
parets. Una soga al coll que els acom-
panyarà fi ns que siguin vells. Una vida 
hipotecada per 70 metres quadrats. Tot 
per poder tornar a Gràcia.•

N’hi ha que els ha 
costat molt pair la 
incomprensió d’uns 
lloguers abusius

E l Govern de Catalunya va intentar negociar amb el 
Govern espanyol un referèndum d’autodetermina-
ció davant d’una demanda popular multitudinària 
des de 2010. Espanya va negar el diàleg i Catalunya 
va pressionar organitzant unilateralment un refe-

rèndum el 2017, però va mantenir l’oferta al diàleg. Espanya 
va enviar 3.700 policies per impedir-ho, però el poble va de-
sobeir amb no-violència. Tot i que la policia va ferir més de 
mil persones, el referèndum va permetre votar a més de 2 
milions de persones amb un 90,18% pel sí. El Govern cata-
là va oferir negociar un referèndum acordat amb Espanya, 
però la resposta va ser l’empresonament de tot el Govern 
català, encara que el President Puigdemont i altres va acon-
seguir exiliar-se a Bèlgica. Aquest 14 d’octubre, la Justícia 
espanyola ha condemnat juliol polítics i 2 activistes entre 
9 i 13 anys de presó. Prèviament Espanya havia enviat més 
de 2.000 policies antiavalots a Catalunya. En sortir la sen-
tència centenars de milers de persones van bloquejar pa-
cífi cament l’Aeroport de Barcelona i es van suspendre 150 
vols. Després hi ha hagut milers de manifestacions a tot 
Catalunya i en ciutats d’Espanya. Les concentracions, com 
sempre, han estat totalment pacífi ques durant hores, però 
per primera vegada en 9 anys, al fi nal del dia, s’han produït 
xocs amb la policia. El detonant: petites provocacions cap 
a la policia generades per joves independentistes farts, 
joves antisistema solidaris d’Espanya o fi ns i tot policies 
infi ltrats. A continuació, els furgons policials perseguien 
temeràriament als manifestants, atropellant a dues per-
sones, i generaven pànic en disparar centenars de bales 
de goma. Per defensar-se del avanç dels furgons polici-
als, els manifestants s’interposaven contenidors d’escom-
braries i els calaven foc. Les imatges impactants de cen-
tenars de fogueres s’han emès per totes les televisions i 
el govern espanyol ha començat a parlar d’aplicar la Llei 
de Seguretat Nacional. Era d’esperar que, farts de tanta 
humiliació i violència, en algun moment, els joves escla-
tessin en sentir provocats per la policia espanyola, i fi ns i 
tot pot ser que l’immens desplegament policial hagi atret 
grups antifeixistes de tot Espanya. 

Aquests disturbis han ajudat a internacionalitzar més el 
confl icte, però també pot servir al Govern espanyol per cri-
minalitzar l’independentisme. Aquest ha reprès la iniciati-
va amb sis marxes impressionants que han caminat durant 

tres dies des de tota la geografi a de Catalunya, emulant la 
Marxa de 1968 de Martin Luther King. Les marxes radials 
ha confl uït a Barcelona el 18 d’octubre, dia de vaga general 
contra la sentència. Barcelona col·lapsada. Espanya intenta 
criminalitzar el moviment independentista per activar una 
solució repressiva i no veure obligada a acceptar una solu-
ció democràtica. Seguiran accions multitudinàries de de-
sobediència no-violenta fi ns que es permeti exercir el dret 
d’autodeterminació. •
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Exposicions
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 8 de novembre
L’exposició Mirades diverses mostra les 
diferents tradicions espirituals i religio-
ses. Organitzada per l’Associació Unesco 
per al diàleg interreligiós i interconfes-
sional, el Grup de Diàleg Interreligiós 
de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona. 
També hi ha prevista una taula rodona so-
bre Ecologia i religió dimarts 5 de novem-
bre a les 19 h també a l’Orfeó.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Fins al 14 de novembre
Mirades solidàries. Exposició de les fo-
tografi es presentades per les ONG del 
Districte de Gràcia, que treballen la 
Cooperació Internacional, a la sete-
na edició del Concurs Fotogràfi c Gràcia 
Solidària.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Del 7 al 28 de novembre
Exposició del 23è concurs de fotografi a 
Festa Major de Gràcia 2019. Tant pels que 
han participat en el concurs de fotogra-
fi a de la passada Festa Major per saber si 
l’obra ha estat escollida com a fi nalista o 
premiada, o pels curiosos que vulguin re-
memorar les festes des d’altres punts de 
vista. La inauguració tindrà lloc dimecres 
6 de novembre a les 19.30 h. 
Seu del Districte (pl. de la Vila, 2)

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 reali-
tat 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’abstrac-
ció produint obra que fa visible allò que 
habitualment escapa a la nostra atenció, 
a la nostra lògica ordinària. La seva cre-
ació, en paraules de l’artista, és un “anar, 
anar, anar”.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicenç, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. Per conèi-
xer la història de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic com obra 
gaudiniana i la seva anticipació al moder-
nisme.
Carrer Carolines, 18-22

Actes
Divendres 1 de novembre
Concert guitarra clàssica: Alberto 
Cumplido.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h 

Concert: Esperit + Mirlo.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Acoustic Guiri Explosion (gipsy 
jazz, blues, swing).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dissabte 2 de novembre
Concert: Olden Yolk.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21 h

Diumenge 3 de novembre
Workshop de mandolina amb Tony 
Williamson.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 18.30 h 

Contes: Arrabalera, tangos, histories de 
amor, desencuentros y añoranzas.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 19 h

Concert: Jackie Mendoza.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Soda Brazil Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h

Dilluns 4 de novembre
Cicle Món Àfrica. Exposició: Dones cine-
astes africanes.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 5 de novembre
Barcelona Novel·la Històrica: 
Microhistòria. Carlo Ginzburg i el seu mo-
liner i Micaela Feldman i la seva guerra 
d’Espanya. Amb l’historiador Justo Serna 
i la investigadora Cynthia Gabbay.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17 h 

Barcelona Novel·la Històrica: Rubricatius, 
els pobladors de Barcino 13 AC o qui som. 
Amb Isabel García Trócoli, historiadora i 
escriptora, i Núria Pradas, escriptora.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18 h

Concert: Paola Seminara & Raúl Sandin 
Bañuelos duet.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30 h

Dimecres 6 de novembre
Contes a la mà. Amb Susagna Navó. De 2 
a 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 17.30 h 

Famílies amb història. Amb Jo Baker, 
autora de El álbum de fotos, i Anelio 
Rodríguez Concepción, autor de Historia 
ilustrada del mundo. Modera l’escriptora 
Care Santos.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.30 h

Taller d’experimentació poètica i artísti-
ca. Amb Víctor López. També els dies 13 i 
20 de novembre. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18 h

Contes a la mà. A càrrec d’Anna Casals. De 
2 a 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Casal adolescents: tarda de crêpes.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h

Barcelona Novel·la Històrica: Sebastià 
Gasch, avui. Amb Victoria Combalia, crí-
tica d’art, i Víctor Fernández, periodis-
ta. Modera l’escriptor i periodista Josep 
Massot.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30 h

Barcelona Novel·la Històrica: Dins el 
darrer blau. Amb Carme Riera, Ramón 
Aguiló, Vicenç Villatoro i Román Piña.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19.30 h

Concert: Tesseire + Eric Fuentes.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Dijous 7 de novembre
Barcelona Novel·la Històrica: El vent de 
la nit de Sant Joan. Amb l’editora Maria 
Bohigas i el poeta David Castillo. Modera 

la periodista i escriptora Anna Ballbona.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19.30 h 

Concert: Balago + Anur.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Divendres 8 de novembre
Píndoles. Teatre breu en espais vius: 
Duérmete niño, Happy birthday Jamie 
Love, Welcome to Berlin.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h 

Concert: Songstore.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

XVII Al Ras, bluegrass & Old Time 
Festival: Jeff  Scroggins & Colorado + 
Barcelona Bluegrass Jammers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Entitats

Dijous 31 d’octubre
7è Aniversari de la Violeta i Castanyada: 
tallers infantils i de panallets + La casta-
nyada, cia La Companyia Titelles Vergés 
+ castanyes i moscatell pels assistents + 
actuació de Rob Stone Blues Band. 
La Violeta (Maspons, 6), a partir de les 
17.30 h

Túnel del terror: Orfanat Can Pioch.
El Cercle de Gràcia (santa Magdalena, 
12), a les 23.30 h 

Diumenge 3 de novembre
Teatre: Volem (si volem).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Dimarts 5 de novembre
Inauguració de l’exposició dels dibuixos 
de Francisca Rius, emmarcat en el pro-
jecte de Dones de pes.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h 

Dimecres 6 de novembre
Lliurament de premis del Concurs de 
Fotografi a de la Festa Major 2019.
Sala d’actes del Districte de Gràcia (pl. 
Vila), a les  19.30 h

Fins al 3 de desembre
Exposició col·lectiva Arrelarts a 
Vallcarca. Mostra de les obres d’art col-
lectives creades per les persones parti-
cipants al IV cicle Arrelarts. Obres inspi-
rades en la natura urbana de l’entorn, la 
fl ora i la fauna.
Aula Ambiental Turull (pg. Turull, 2)

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Neus Català, la història
Dins del programa del festival Barcelona Novel·la Històrica destaca aquesta 
taula rodona dedicada a Neus Català, una de les últimes supervivents 
del camp de concentració nazi de Ravensbrück. Va morir l’abril passat a 
l’edat de 103 anys. Hi participaran Carme Martí, autora d’Un cel de plom, 
Sílvia Marimon, periodista especialitzada en història, i Carme Rei-Granger, 
neboda de Conxita Grangé, última supervivent catalana de Ravensbrück. 
La periodista i traductora Valèria Gaillard moderarà la taula. 
 
Dijous 7 de novembre a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22), a les 17.30 h

Recomanem

Foto: Pilar Aymerich



L’Independent de Gràcia
31 d’octubre de 2019

14 Cultura
Breus

La Barcelona 
Novel·la Històrica 
homenatja la 
gent corrent

La setena Barcelona 
Novel·la Històrica, que 
a Gràcia té el seu punt 
neuràlgic a la Jaume 
Fuster, està dedicada a 
la literatura inspirada 
per la gent corrent, per 
les persones anònimes 
que han tingut un paper 
dicisiu en moments 
rellevants. Del 4 al 9 de 
novembre, el cicle inclou 
diferents conferències 
i taules rodones, rutes 
literàries, clubs de lectura i 
tallers d’escriptura. Isabel 
Allende rebrà el primer 
internacional de novel·la 
històrica Barcino. 

Exposició dels 
dibuixos de 
Francisca Rius 
a la Violeta 
El proper dimarts 5 de 
novembre es presentarà 
a la Violeta l’exposició 
‘Francisca Rius i Sanui, 
dibuixos i estilitzacions’, 
i del llibre Diari íntim. 
La vida quotidiana a la 
rereguarda Barcelona, 1938 i 
1939, a càrrec de familiars 
de l’artista gracienca, un 
dels noms que conformen 
el projecte Dones de pes. 
Rius va escriure el dietari 
per al seu fi ll gran, 
mobilitzat a Andalusia. 

Silvia Manzanera 

Després de la celebració del 
desè fòrum Kalidoscopi 
ara fa tot just un any -que 
servia per obrir els actes  
dels 25 anys d’Experimen-

tem amb l’Art-, l’entitat educativa 
de Torrijos 68 recupera el format 
tradicional en una jornada de de-
bat i aprofi ta la data per proposar 
“una exploració col·lectiva entorn 
dels 25 anys d’experiències entre 
art i educació”. La jornada d’en-
guany -les inscripcions per la qual 
ja s’han obert- tindrà lloc a l’Ate-
neu Roig dissabte 23 de novem-
bre, i comptarà amb la participa-
ció de Jorge Luis Marzo, Asún Pié, 
Javier Rodrigo, Jordi Ribas Boldú 
i Dolors Juarez. Cada un dels po-
nents aportarà l’experiència i co-
neixement que té en diferents 
àmbits: Jorge Luis Marzo en fi tes 
culturals; Asún Pié, educació soci-
al; Javier Rodrigo, metodologies en 
art i educació; i Dolors Juarez situ-
ant els “artefactes” desenvolupats 
durant les darreres dècades per 
Experimentem. I la il·lustradora 
Clara-Tanit Arqué serà l’encarre-
gada de la relatoria gràfi ca.

Així, per celebrar tots aquests 
anys de “cerca de possibilitats de 
treball i aprenentatge entre l’art, 
l’educació i la ciutadania”, l’enti-

Acció dels participants a l’Art en obert el 2014. Foto: Antònia del Rio

Exposició i debat entorn la 
Del 8 de novembre al 7 de desembre 
tindrà lloc l’exposició ‘20 anys 
de Matrix: una revolució en el 
gènere de la ciència fi cció”, amb 
una selecció d’imatges i objectes 
sobre la popular saga i el seu 
univers, de la mà de Carlos López 
i Francisco José Bueno. A més, 
Miquel Barceló protagonitzarà 
la conferència d’inauguració.

EART repassa 25 
anys d’experiències 
en art i educació al 
fòrum Kalidoscopi
L’associació gracienca planteja una nova edició de la jornada 
per compartir els moments claus de la seva trajectòria

tat planteja una nova edició del 
Kalidoscopi que debati sobre els 
canvis, les maneres de fer i els es-
pais recorreguts entre art i educa-
ció els últims anys. “Proposem fer 
una exploració general, situant les 
fi tes dels contexts cultural i educa-
tiu i les relacions entre art i educa-
ció, així com pronunciar en parti-
cular, i amb la voluntat de posar en 
diàleg, els moments claus d’EART, 
com a entitat que ha estat (i vol 
continuar sent) testimoni i agent de 
pedagogies i polítiques culturals”, 
expliquen des l’associació cultural 
gracienca.

Tot i que encara s’estan aca-
bant de tancar els detalls del pro-
grama de la jornada, els objectius 
i les línies clau del debat ja estan 
defi nits. “Volem compartir i deba-
tre què ha passat en l’àmbit de la 
cultura, l’educació i l’art, i sobretot 
veure quines són les metodologies”, 
explica Sandra Arnau, membre de 
l’equip d’EART.•

la sala Matrix i el seu univers, disse-
nyada i realitzada per Carlos López 
i Francsico José Bueno. El mateix 
dia de la inauguració, divendres 8 
de novembre, s’ha previst una con-
ferència a càrrec del professor de la 
UPC Miquel Barceló sobre els límits 
de la ciència i la tecnologia, sobre 
la realitat virtual i el món Hattrick. 
Aquest mateix dia, a les 21 h, tindrà 
lloc La nit més curta, una mostra 
de curtmetratges de ciència fi cció, 
fantasia i terror, que organitza el 
col·lectiu ZÔ3.

També s’ha programat la pro-
jecció i cinefòrum de Matrix dis-
sabte 23 de novembre a la biblio-

teca Jaume Fuster, així el passi del 
curtmetratge M@trix; hi haurà tau-
la rodona i debat amb Carlos López, 
Raül Serna i Martina López. Com en 
passades edicions del cicle del Coll, 
també se celebrarà la mostra d’au-
tors i editorials emergents; serà di-
vendres 22 de novembre a les set de 
la tarda. Una jornada lúdica, un ta-
ller sobre posthumanismes, espe-
culació i extinció, així com la ter-
túlia literària sobre Neuromante, 
o la Gràcia zona 0 (la primera zom-
bi survival juvenil del districte que 
tindrà lloc el proper dissabte 9 de 
novembre al Parc de la Creueta del 
Coll ), completen la proposta. •

L’univers Matrix centra el 15è Coll Fantasy   
La mostra de curtmetratges, una exposició sobre la pel·lícula i la Zombie Survival juvenil, actes destacats del cicle

S. M.

Amb motiu del vintè aniversari 
de la pel·lícula de les germanes 
Wachowski que va represen-

tar una revolució del gènere de ci-
ència fi cció, el cicle d’activitats de 
fantasia i ciència fi cció del Coll pro-
posa enguany tot un seguit d’activi-
tats per ajudar a refl exionar sobre 
la tecnologia digital, els mons virtu-
als i internet. Així del 8 de novem-
bre al 7 de desembre tindrà lloc el 
15è Coll Fantasy amb Matrix com a 
leitmotiv. El cicle inclou una expo-
sició amb imatges i objectes sobre 

Un any de celebració. Experimentem 
amb l’Art va encetar a fi nals de l’any 
passat la celebració dels 25 anys 
de trajectòria, que va incloure un 
Kalidoscopi més ampli (dos dies i 
més activitats per la desena edició), la 
jornada de tallers oberts de la residència 
també portaven el segell dels 25 anys, 
així com el fòrum d’enguany. I falta, per 
completar el programa, una publicació.

El debat 
pretén, amb la 
participació dels 
ponents, analitzar 
metodologies 
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Elena Gavarró, escriptora

Avui els vull parlar d’un llibre d’un autor fi ns fa 
poc desconegut per mi. Jordi Nogués havia es-
crit altres llibres, però amb L’espasa i la llavor 

salta als primers llocs de vendes. Intrigada el llegei-
xo, i  m’agrada, m’agrada molt. 

El llibre se situa a les zones reconquerides als 
àrabs que es repoblen (entre l’Ebre i el Llobregat), i 
en la construcció del monestir de Poblet. És a dir que 
estem parlant d’una novel·la històrica, i amb uns per-
sonatges que van existir en la història d’aquest país.

Hi ha moltes novel·les històriques, però sovint els 
falta ànima, o es perden en parafarnàlies lingüísti-
ques amb ànsies de volada que només fan que enca-
llar o entortolligar el text. No és aquest el cas. Aquí 
la prosa és planera, sense parafarnàlia innecessària, 

ben treballada. El 
text és molt nar-
ratiu, sense palla. 
Els personatges 
tenen ànima, te-
nen vida, tenen 
desitjos incom-
plerts, ràbia, bon-
dat, o maldat en 
certs moments... I 
un cop s’arriba al 
nus de la trama, el 
text enganxa. 

Bravo per 
aquest autor tar-

ragoní. Per mi ha estat una gran descoberta, i sem-
pre alegra trobar un autor català que realment val la 
pena. Un autor que arriba a les llistes de més venuts 
no només per una campanya de màrqueting ben por-
tada, sinó perquè el text realment s’ho val.

I què li’n podria retreure? Aquí no hi ha gairebé 
res que realment pugui retreure. Potser (i a risc de 
sonar agosarada) jo, com a escriptora, hauria cre-
at més interrogants dels personatges a la primera 
part, per dotar-la d’una mica més d’intriga. Els lec-
tors d’ara, amb tants inputs externs com l’internet, 
la televisió o els mòbils, demanen molta intriga des 
de l’inici. Però potser això és més aviat una desviació 
del lector, a més que certament això ho dic per posar 
algun però, ja que el conjunt val molt la pena i no es 
fa pesat. Feia temps, malauradament, que no desco-
bria un text tan ben nodrit, tant enriquidor (Nogués 
és historiador i això es nota), amb punts de genialitat 
que no revelaré aquí (per no fer espòiler), i amb un 
llenguatge gens farragós. Un text que els aconsello 
ben sincerament.•

‘L’espasa i la llavor’, 
de Jordi Nogués

crítica 
literària

Hi ha moltes 
novel·les històriques, 
però sovint els falta 
ànima, o es perden 
ens parafarnàlies 
lingüístiques

el repor

Festival Mira: adéu Fabra 
i Coats, hola Gràcia

Per primer cop després de vuit edicions el certamen d’arts 
digitals s’estén per la ciutat i aterra al Teatre Lliure

S. M.

La novena edició del Mira, 
el festival d’arts digital 
nascut el 2011 i que ha tin-
gut la seva principal base 
d’operacions a Fabra i 

Coats, enguany ve carregat de 
novetats. La primera, aques-
ta serà l’última edició al recin-
te de Sant Andreu, i el primer 
any que aterra a Gràcia, i ho fa 
amb un doble espectacle el pro-
per dimecres 6 de novembre al 
Teatre Lliure amb la performan-
ce audiovisual de l’artista, coreò-
graf i compositor Colin Self, qui 
presentarà el seu darrer treball 
Siblings, acompanyat d’un trio 
de cordes i de vuit intèrprets; i 
el segon show, Sacred Horror in 
design, del compositor i artista 
iraní Sote, un espectacle audio-
visual en col·laboració amb Tarik 
Barri, Arash Boloure i Behrouz 
Pashaei, que barreja instrumen-
tació persa acústica amb elec-
trònica contemporània i visuals 
generats en directe. 

El festival, que també allar-
ga la seva programació durant 
gairebé una setmana, s’expan-
deix a altres espais culturals de 
referència de la ciutat amb la vo-
luntat de crear noves sinergies 
i programar shows exclusius en 
diferents formats escènics. Així, 
a més de la sala de teatre graci-
enca, enguany programa a l’Au-
ditori i l’IDEAL, el primer centre 
d’arts digitals d’Espanya. 

L’Auditori acollirà el dimarts 5 
de novembre el concert Surface 
Image de Tristan Perich, un dis-
positiu de 40 canals i altaveus 
d’1-bit construïts per l’artis-
ta sonor, que actuen a manera 

d’orquestra electrònica, al cos-
tat d’una descomunal partitu-
ra de patrons per a piano que 
desdibuixen els límits entre 
l’aproximació acústica i elec-
trònica. “Surface Image” estarà 
interpretada per la pianista ca-
nadenca Vicky Chow, membre 
de l’infl uent col·lectiu novaior-
quès Bang on a Can All-Stars. I 
al Lliure, Colin Self presentarà 
Siblings, un àlbum que marca la 
culminació d’Elation, una òpera 
trans-feminista en sis parts so-
bre la transfi guració i la incerte-
sa global inspirada en el treball 
de la pionera feminista Donna 

Haraway. I el segon espectacle 
audiovisual que es podrà veu-
re al Lliure, Sacred Horror in 
Design, “preserva la bellesa de 
la tradició al mateix temps que 
transforma els patrons existents 
en formes úniques, fusionant de 
forma idealitzada el patrimoni 
musical i visual d’Iran amb les 
tècniques d’àudio i vídeo més 
avançades”, tal i com expliquen 
els responsables del Mira. 

La jornada del festival dedi-
cada a la divulgació i al debat, 
que es celebrarà a l’Espai Zero 
de Fabra i Coats, girarà al vol-
tant del concepte de la imatge 
gràfi ca d’aquest any del festi-
val: “Destruction i Genesis”. I 
un altre dels reclams d’aquesta 
edició és la presentació del nou 
espectacle audiovisual del mú-
sic i PD britànic Floating Points, 
que estrenarà el seu nou àlbum 
Crush (Ninja Tunes), acompa-
nyat dels visuals d’estudi de pro-
ducció visual barcelonès Hamill 
Industries. • 

Un dels espectacles audiovisuals que es va veure en el Mira 2017. Foto: Cedida

A ‘Sacred Horror 
in design’ hi ha 
instrumentació 
persa i electrònica 
contemporània

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Doctor Sueño. 16.00, 19.00 i 

22.00.
• La trinchera infi nita. 16.05, 

9.05 i 22.05.
• Destino oscuro. 16.10, 19.10 i 

22.00.
• La oveja Shaun. La película: 

Granjaguedón. 15.55 i 17.55.
• La familia Addams. 15.55, 18.00 

i 22.15.
• El silencio de la ciudad blanca. 

20.00 i 22.15.
• Parásitos. 20.00 i 22.30.
• Maléfi ca: maestra del mal. 

15.50 i 18.15. Dm, 15.50.
• Día de lluvia en Nueva York. 

20.35 i 22.25. Dm, 22.25.
• Abominable. 15.50 i 17.55. Dm, 

17.55.
• Joker. 16.00, 19.00 i 22.00.
• Mientras dure la guerra. 15.50, 

18.05, 20.20 i 22.30.
• Downton Abbey. 19.50.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Sorry we mised you. Dv, ds, 

16.00, 18.00 i 21.45. Dg, dl i dm, 
16.00 i 18.00. Dc i dj, 18.00.

• Sin fi ltro. Dv i ds, 21.30. Dl, 
17.00.

• Generalísimo. La vida de 
Franco en color. 20.00.

• Parásitos.  16.30 i 19.00.
• Asian Film Festival Barcelona. 

Fins al 10 de novembre. 18.00.

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. 18, 20. Cani. 

16. Llagosta. 22. 
• Sala 3: La favorita. 15.50, 18, 

20.15. Cani. 22. 
• Sala 4: Tres anuncios en las afu-

eras. 15.50, 20.25. Ds, dg, 20.25. 
Bohemian Rhapsody. 18. Ouaga 
Girls. 22.30.

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

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

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16. Dv, ds, 
dg, dl, dc, dj, 18.20, 20.10, 22.30. 
Dm, 18.20, 22.30.

• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 17.50, 20.10, 22.30. Dv, ds, dg, 
11.30.

• Sorry we missed you. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 16, 18.15, 20.30. 
Dv, ds, dg, 22.30. Dl, dm, dc, 
22.25. Dj, 16, 18.15. 

• Ad Astra. Dv, ds, dg, dl, dc, 22.

• Mientras dure la guerra. Dl, dc, 
dj, 16, 18, 20. Dv, ds, dg, 18, 20. 
Dm, 16, 20.10.

• Érase una vez en Hollywood. 
Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 22. Dm, 
22.10.

• Downton Abbey. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.

• Comportarse como adultos. Dl, 
dm, dc, dj, 18.05.

• Maléfi ca: Maestra del Mal. Dv, 
ds, dg, 11.30, 16, 18.15.

• El viaje de Marta. Dv, ds, dg, 
11.30.

• Parásitos. Dv, ds, dg, 11.30.
• La cinta blanca. Dj, 20.15.
• La Reina de África. Dj, 22.30.
• Munch 150. Dm, 18.15, 20.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 16, 20, 22.10. Dl, dm, dc, dj, 
11.30.

• Retrato de una mujer en lla-

mas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18.25, 22.25.

• Lo que arde. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.40. 

• El viatge de Marta. Dv, ds, dg, 
dl, dc, 16, 18.15, 20.30, 22.25. 
Dm, 16, 18.15, 22.35. Dj, 16, 18.15, 
22.25.

• Litus. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
17.45.

• La trinchera infi nita. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 19.30, 22.15.

• Amazing Grace. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.45.

• Joker. Dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Sorry we missed you. Dl, dm, 

dc, dj, 11.30.
• Ciudad de los muertos. Dj, 

20.30.
• Munch 150. Dm, 11.30.
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Albert BenetAlberGràcia Escapulada

Les assemblees de l’Europa són cada cop més avorri-
des. Sense cap grup opositor ni la presència dels socis 
veterans més guerrillers,  la junta que presideix Víctor 
Martínez va aprovar dimarts al Centre Instructiu i 
Moral de Gràcia els pressupostos “sin bajar del auto-

bús”.  Res a veure amb el passat llunyà quan les cues de so-
cis omplien a vessar el desaparegut Teatre Principal, l’Orfeó 
Gracienc o el Cercle Catòlic. Al llarg del segle XX, aquests 
tres escenaris emblemàtics de la l’antiga vila gracienca van 
viure veritables batalles dialèctiques entre socis europeis-
tes, proclames de tota mena i visques  o amenaces i cap els 
dirigents de cada dècada. Allò passava quan l’Europa es vivia 
amb molta passió, dins i fora del camp i quan els directius 
dominaven la tècnica oratòria i els socis s’abrandaven a fa-
vor o en contra d’alguna proposta. Era una mena de guerra 
civil constant que només vivia una treva quan l’equip obte-
nia bons resultats.

Ara ja fa temps que les assemblees són tèbies i ensopi-
des. Els darrers “merders” els van protagonitzar fa uns 
anys el grup Arrels europeistes, que avui formen el nucli 
dur de la junta actual. Tot i que només eren 4 socis, van 
tocar molt els nassos al president De Bode i la seva junta i 
van engrescar les trobades anuals de socis. Amb ells al po-
der, ara ja no piula gairebé ningú. Només algun rondinaire 
com jo, a qui no li agraden ni les unanimitats ni els falsos 
consensos.  Dimarts passat, amb una assistència ridícula 
(menys del 10% del cens), els socis van aprovar tot el que 
la junta els va presentar. Per a acabar de fer més trista la 
nit, el síndic del soci i el president de la comissió que vol re-
formar els estatuts van comunicar les seves renúncies per 

motius personals però no pas per la saturació que els hagi 
comportat el càrrec que fi ns ara ocupaven. Fet que, des 
del meu punt de vista, palesa que no necessitem cap síndic 
sinó més socis i que ara podem retallar i molt els estatuts 
actuals sense que ningú s’enfi li per les parets.

Però, la traca sorpresa de la vetllada va arribar quan el 
president Martínez va anunciar la proposta de prohibir fu-
mar al Nou Sardenya. Una mesura, nascuda arran de les 
queixes de 5 o 6 persones (cap era a la sala) però exposada 
sense cap estudi ni pla d’actuació que l’avalés.  Tot plegat 
va donar la sensació d’improvisació i de gesticulació polí-
tica. Costa d’entendre que en unes graderies obertes i bui-
des no puguin conviure els fumadors i no els no fumadors 
com jo. Tanmateix, el fet que l’ordre del dia de la sessió no 
explicités la proposta de la directiva va deixar en indefen-
sió els europeistes fumadors de cigarretes, puros o porros.  
Després d’un intercanvi d’opinions, la prohibició de fumar 
es va aprovar amb el resultat següent: vots de 21 vots a fa-
vor (inclosos els dels directius i treballadors-socis pre-
sents), 6 en contra i 5 abstencions. L’assemblea és sobirana.

 Caldrà veure quan i com s’executa,  com l’entomen al-
guns coneguts fumadors del Nou Sardenya i si a la junta “li 
cau un puro” per haver comés aquest error formal. A ban-
da dels llums, a partir d’ara els cigars també s’apagaran al 
camp del carrer de Sardenya.  Si fa més de 50 anys el presi-
dent Zalacaín repartia havans als socis, en el proper partit a 
casa contra la Pobla de Mafumet podríem veurem com els 
directius actuals empaiten els fumadors de la tribuna prin-
cipal. L’ajuntament pot reciclar els focus i fer-los servir de 
cendrers.•

Ni síndic, ni reforma, ni fum
Imatge panoràmica de l’assemblea de socis de l’Europa, al teatre del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Foto: Albert Benet

La Torratxa

Realitat i fi cció 
Silvia Manzanera 
 
 

M’he acostumat a viure dues reali-
tats, no sé quant de veritat o fi cció 
hi ha a cadascuna perquè es super-

posen sovint i en els moments més insos-
pitats. En una d’aquestes realitats deixo 
cada dia a les nou el nen a l’escola i agafo 
el metro. Camino el tram de Joanic a la 
Perla, amb aquella calma que et regala la 
Vila les primeres hores, quan només les 
iaies van a comprar i els pares i mares 
moderns porten les criatures en bici. És 
una escena amable on no hi ha persones 
a les presons per defensar idees políti-
ques contràries a qui té el poder, on els 
veritables piròmans populars i ciutadans 
no deixen anar cap bestiesa ni cap policia 
fa servir “el palito de abollar ideologías”, 
que diria el mestre Quino. En aquesta re-
alitat vaig al gimnàs i escolto música de 
Los40 a tot drap mentre aixeco peses i 
em concentro per respirar amb dignitat. 
Es veu que aquí són més de Halloween 

que no pas de castanyada i ens diuen que 
podem venir disfressats dijous, i que per 
anar a la classe haurem de passar per 
un túnel del terror. No ho veig clar. Miro 
el mòbil com si fos la pastilla de Matrix 
que em farà tornar al món real però una 
conversa del grup de famílies de l’institut 
m’ho impedeix. Són quatre (literal) que 
estan indignades perquè hi ha vaga d’es-
tudiants -dos dies, de nou- i els professors 
no fan classe als quatre (literal) que sí hi 
han anat. A tercer de l’ESO amb l’autorit-
zació de la mare o el pare l’alumne té dret 
a fer vaga. “Però, si són nens de 14 anys 
que encara no tenen criteri propi, com 
poden tenir dret a mobilitzar-se? I qui 
són aquests sindicats d’estudiants, qui 
els controla?”, criden des de la impunitat 
del whatsapp. Marxo del grup. Crec que 
aquest dijous faré zumba amb una capa i 
dents de Dràcula. Tot molt real.•

Al meu gimnàs són 
més de Halloween i 
ens diuen que podem 
venir disfressats

de Gràcia


