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Sis de cada deu cases del nucli
de Gràcia quedaran protegides
pel nou catàleg de patrimoni
La proposta tècnica ﬁnal afegeix 50 propostes de catalogació d’ediﬁcis i
insta a una fórmula de protecció dels interiors d’illa i micropatis verds

Albert Balanzà

F
Casa del carrer Sant Salvador 47. Foto: Albert Vilardaga

eina feta. Quan falta només
un mes perquè se superi
la suspensió de llicències
de nova construcció i gran
rehabilitació i de plans urbanístics que va entrar en vigor
per decret el passat 14 de desembre de 2018, i a partir de la qual es
van desplegar els treballs per elaborar un pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni de la Vila de Gràcia i part
dels barris de la Salut, Vallcarca i
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova,
el grup d’experts coordinat per
Joan Casadevall i distribuït en cinc
equips ha lliurat aquesta setmana

el document de conclusions amb
un gran titular: el nou catàleg de
patrimoni reconeixerà un territori a conservar anomenat Conjunt
Vila de Gràcia, equiparable a un nivell C, que comportarà la preservació d’un teixit de parcel·les senceres en els límits que marquen
els carrers Còrsega, Travessera de
Dalt, Riera de Cassoles i Escorial,
principalment. Els experts, segons
ha pogut saber L’Independent, han
proposat una preservació del 60%
d’aquest territori: sis de cada deu
cases del nucli històric quedaran
protegides. La proposta tècnica ﬁnal afegeix 50 propostes de catalogació d’ediﬁcis i insta a una fçormula de protecció dels interiors
d’illa i micropatis verds. Pàgina 3
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Breus

Carrera defensa a
Cultura el treball
en xarxa i la
descentralització

La darrera trobada
amb representants del
Districte organitzada per
l’Ateneu Roig va tenir
dimecres Cristina Carrera
(Barcelona en Comú)
com a convidada per
debatre sobre cultura.
La consellera, que ha
pres el relleu a Marta
Duñach en aquesta àrea
i que es va estrenar amb
la passada Festa Major,
va assegurar que encara
es troba en fase de
“recollida d’informació”
i “contacte directe” amb
els agents culturals del
districte, i va defensar
el treball en xarxa i la
descentralització com a
eixos claus per potenciar
la cultura a Gràcia.

Xavier Farrés,
ﬁnalment serà
conseller de
Gràcia de JxCat
El conseller de Junts x Cat
Xavier Farrés, inicialment
elegit a l’estiu i que va
ser substituït per Biel
Figueras al setembre,
ﬁnalment tornarà a ocupar
el seu lloc a Gràcia i es
reestrenarà a partir del
pròxim ple. Figueras ja
es va incorporar aquest
dijous a l’audiència pública
Eixample, on estava al
principi.

Política
L’independentisme ja
té el 52,3% a Gràcia per
la recuperació de JxCat
i la irrupció de la CUP
En Comú perd deu punts en quatre anys; el PSC torna a recular
ﬁns al quart lloc i C’s entra en una franja de suport irrellevant
Albert Balanzà

L

es tres forces independentistes amb representació a
Gràcia, ERC, JxCat i CUP han
superat aquest diumenge
per primer cop en unes eleccions a les Corts espanyoles el 50%
dels vots, concretament un 52,3%,
inèdit en un tipus de comicis històricament més favorables als partits
estatalistes. Només fa onze anys,
per exemple, el 2008, just abans de
l’esclat sobiranista, el PSC i el PP sumaven un 51,08%.
La situació ha canviat, corregida i augmentada en aquestes eleccions, per la nova victòria dels republicans a Gràcia però sobretot
per la recuperació dels exconvergents i la irrupció de la CUP. ERC
(24,42%) i JxCat (17,76%), que
en els darrers anys s’havien mogut junts al voltant del 40% dels
vots (21,93% + 19,26% el 2015;
24,69% + 17,72% el 2016; i 28,36%
+ 14,87% l’abril de 2019), han vist
com en el sector sobiranista hi
entrava de cop un 11,12% cupaire que en les últimes eleccions al
Congrés va quedar-se en un 5,48%
quasi irrellevant amb l’artefacte
del Front Republicà. Esquerra
s’ha distanciat així també dels 40
vots que els separaven d’En Comú
Podem respecte de les últimes
eleccions celebrades, les municipals del passat mes de maig
En Comú Podem s’ha quedat
quasi com estava (del 17,15% al
16,29%) respecte de les últimes

Votants al Centre Artesà, diumenge passat. Foto: Cristina Gispert

els
resultats

Congrés 10-N

Congrés 28-A

vots

%

vots

%

ERC-SOBIRANISTES

15.986

24,42%

19.561

28,36%

JxCAT-JUNTS

10.976

16,76%

14,87%

ECP-GUANYEM

10.664

16,29%

10.259
11.828

PSC

9.443

14,42%

12.107

17,55%

CUP/FRONT REP

7.280

11,12%

3.778

5,48%

PP

4.196

6,41%

2.889

4,19%

C’s

2.566

3,92%

5.536

8,03%

65.718

76,34%

69.185

80,89%

Participació

17,15%

eleccions estatals, però una anàlisi més aprofundida revela una
caiguda preocupant de deu punts
en els últims quatre anys (26,94%
el 2015, 25,14% el 2016, 17,15%
l’abril de 2019 i l’actual 16,29%).
El PSC ha retrocedit lleugerament (17,55% al 14,42%) i cau al
quart lloc però encara és lluny
de la travessia del desert que el
va enterrar amb percentatges de
9,06% i 9,81% en les eleccions del
2015 i del 2016. El PP es recupera
una mica (del 4,19% al 6,41%) i C’s
s’ensorra (del 8,03% al 3,92%), entrant en una franja de suport irrellevant en un partit que el 2015
havia sumat un 9,44%.

•

La Guàrdia Civil deté l’exregidora Fandos
per presumpte frau al Consell de l’Esport
La peça separada de la investigació basa l’acusació contra l’exedil
en càrrecs suposadament obtinguts a partir d’actuacions d’altres
A.B.

A

gents de la Guàrdia Civil
van detenir dimarts al matí
l’exregidora de Gràcia Maite
Fandos (2011-2015) en el marc
d’una operació vinculada a un
presumpte frau relacionat amb
el Consell Català de l’Esport i la
Secretaria General de l’Esport
amb una peça separada judicial en

la qual Fandos s’hauria beneﬁciat
d’actuacions d’altres en el que seria un presumpte delicte de tràﬁc
d’inﬂuències en relació amb delictes sobre malversació pública. Els
agents van escorcollar el domicili de l’exregidora, que dimecres al
matí ja va ser deixada en llibertat
amb càrrecs per ordre del jutjat
d’instrucció número 1.
L’escrit judicial relatiu a l’exedil,
peça separada als altres quatre que

composen la causa, considera que
l’amistat de Fandos amb Gerard
Figueras, secretari general de l’Esport, hauria fet que aquest últim
intercedís a favor d’ella per trobarli una responsabilitat executiva en
la candidatura olímpica dels jocs
d’hivern Pirineus-Barcelona 2030.
També l’escrit sosté que Figueras
“ha exercit inﬂuència en altres càrrecs públics” per nomenar Fandos
assessora a la Diputació.

•

L’exregidora Maite Fandos, en el mandat 2011-2015, amb Berta Clemente. Foto: A.B.

Societat
El nou catàleg de
patrimoni proposa la
protecció del 60% del
nucli històric de Gràcia
La proposta tècnica lliurada dilluns afegeix 50 propostes
de catalogació d’ediﬁcis i incorpora 100 aportacions veïnals
Una fórmula per preservar els
interiors d’illa i els micropatis
verds. Més enllà dels plataners
i alzines que han esdevingut
símbols de reivindicació, l’equip
número 5, el que ha treballat el
verd a protegir amb tecnologia
de deteccions de cloroﬁles per
remarcar la importància d’enllaç
per a la biodiversitat local. “Si
desapareixen micropatis, la
papallona es despista”, apunten.
Ediﬁci històric de Montmany 23. Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

J

a ha passat un any des que
el conflicte de les casetes
d’Encarnació va tenir una
primera resposta per part
de l’Ajuntament: anunciar
la suspensió de llicències de nova
construcció i gran rehabilitació
i de plans urbanístics per elaborar un pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni. Els límits d’estudi eren
la Vila de Gràcia i part dels barris
de la Salut, Vallcarca i Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, i es va contractar un grup d’experts que es
van desplegar per tots i cadascun
dels carrers de la suspensió per fer
un treball de camp inicialment ba-

sat en l’observació de façanes i el
truc a porta freda a les ﬁnques més
destacades. Hi havia 5.200 ﬁnques
amb interès, els dubtes sobre la
implicació del veïnat eren alts,
però les portes, poc a poc, es van
començar a obrir.
El treball ha culminat aquest
setmana amb el lliurament dilluns al Districte d’un document
de 900 pàgines on hi ha una proposta molt clara per engruixir el
renovat catàleg de patrimoni de
la ciutat: reconeixer un territori a
conservar anomenat Conjunt Vila
de Gràcia, equiparable a un nivell
C, que comportarà la preservació
d’un teixit de parcel·les senceres
en els límits que marquen els carrers Còrsega, Travessera de Dalt,
Riera de Cassoles i Escorial.

Els experts, segons ha pogut
saber L’Independent, han proposat una preservació d’almenys sis
de cada deu ﬁnques del nucli històric i posar en valor el conjunt
d’un teixit morfològic i urbanístic
perquè actuï com un tot a l’hora
d’evitar enderrocs per part de futurs promotors. Un 60% de protecció és un percentatge superior al
50% que s’apuntava en les conclusions del primer treball de camp
que es va presentar al juliol al CAT.
L’ambient, entre els coneixedores
de l’elaboració dels treballs, era de
certa eufòria. “Ara cal temps perquè l’Ajuntament ho paeixi”, apuntaven aquestes fonts.

Però el document final no es
queda en el Conjunt Vila de Gràcia,
on hi ha perles com la casa torre
de Montmany 23 o Sant Salvador
47-51, sinó que incorpora una cinquantena de propostes de catalogació al centenar actual (un 50%
més) i també es doblen les propostes de catalogació de conjunts
(abans el carrer Gran i ara també Milà i Fontanals o Riera Sant
Miquel. També s’hi han sumat a
aquest text deﬁnitiu un centenar
de propostes veïnals, quasi la totalitat de les 109 presentades.
Ara el temps corre i l’Ajuntament
ha de validar el document i portar
el nou catàleg a aprovació.

•
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Breus

L’ermita de la Salut
enderroca una
ala per aixecar el
nou campanar

L’ermita de la Salut s’ha
començat a reformar
aquesta setmana en el
marc de la promoció
immobiliària que
s’aixecarà a tocar - i que
ja s’està comercialitzanti que deixarà un passadís
entre el temple i el bloc
d’habitatges. L’enderroc
d’un volum de la façana
nord ha alarmat els veïns,
si bé la llicència autoritza
aquesta operació per
reconstruir la peça
conjuntament amb el nou
campanar que s’hi farà.

Casa Fuster
acull la Nit dels
Sommeliers i Marc
Ribas fa d’amﬁtrió
La Nit dels Sommeliers,
l’esdeveniment anual que
organitza l’Associació
Catalana de Sommelier,
ha triat enguany Casa
Fuster per celebrar el
sopar que reconeix els
professionals del món del
vi que han excel·lit durant
el 2019. L’acte se celebrarà
dilluns al vespre al Panot
Restaurant de Marc Ribas,
a la primera planta de
l’hotel. Entre els premis
destacats hi ha el de millor
celler, millor enòleg, millor
comunicador i millor
iniciativa.
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Breus

el repor

Història d’una imatge
que va inspirar Rodoreda

L’anella de serveis
de Vallcarca
s’urbanitzarà
a la primavera

Les famílies Vilaseca i Montserrat aproﬁten la Matinée Vallmitjana per reconstruir
una foto dels anys 30 d’on van sortir personatges de ‘La plaça del Diamant’
A. B.

La reurbanització dels
carrers Farigola, Medes
i Mare de Déu del Coll es
farà la primavera de 2020 i
durant 18 mesos, segons va
anunciar als veïns dijous
passat la taula tècnica. El
projecte, majoritàriament
validat aquest dimarts en
assemblea, preveu nou
clavegueram, voreres en
plataforma única i zones
verdes amb sòl permeable,
a més d’una reducció de
les places d’aparcament.

Representació
gracienca a la
ﬁra Playmobil
de Sant Boi

J.M. Contel

La tercera ﬁra de
col·leccionisme Playmobil
celebrada el passat cap
de setmana a Sant Boi
de Llobregat ha tingut
participació gracienca de
la mà de l’activista local
Josep Maria Contel, amb
un espai expositiu format
per més de 400 ﬁgures de
soldats romans.

L

a Matinée Vallmitjana,
amb actors com Manel
Barceló, Pepa Arenós,
Mònica Glaenzel i Àurea
Màrquez actuant el
passat dissabte en un itinerari teatralitzat entre el carrer
Astúries i la Rambla de Prat,
ja ha passat. Però el programa
de mà, concretament a la pàgina de l’acte tercer, contenia
una imatge històrica, la d’uns
veïns i familiars a la porta del
forn Montserrat, que dissabte
va haver-hi l’oportunitat de reconstruir parcialment. Darrere
d’aquella imatge hi ha una història que va inspirar Mercè
Rodoreda a l’hora d’escriure La
plaça del Diamant.
La imatge antiga data
de l’any 1931-1932. Forn
Montserrat. Rambla de Prat
25. L’home del centre de la foto
és Antoni Montserrat, amo en
aquella època del negoci, però
que va morir a la guerra sense haver tingut ﬁlls, i l’establiment va recaure en el seu germà Jaume Montserrat, pare
dels actuals propietaris del
forn, Toni i Sergi Montserrat.
En Jaume Montserrat era
amic d’en Jaume Vilaseca, cosí
de Mercè Rodoreda i l’home
que surt a l’esquerra d’Antoni Montserrat a la imatge
antiga. Tots dos jaumes, per
exemple, anaven a ballar a la
Monumental del carrer Gran,
i quan en Jaume Montserrat
es va casar amb Teresa Gibert,
ella i en Jaume Vilaseca anaven junts a ballar sardanes.
Era clar que els Vilaseca i els
Monserrat eren carn i ungla.

La imatge antiga de 1931-1932 . Foto: Família Montserrat

En Jaumet Vilaseca tenia a la
Rambla de Prat 13 un colmado on
hi venia de tot; lògicament també
veces, com l’Antoni de les Veces,
que a La Plaça del Diamant dóna
feina i es casa amb la Colometa
quan ella ja té coll avall que en
Quimet ha mort a la guerra.
En Jaumet Vilaseca, per exemple, com l’Antoni de les Veces,
va tornar esguerrat de la guerra. És clar, segons ha explicat la
família Montserrat aquests dies
als organitzadors de la Matinée
Vallmitjana, que el cosí de
Rodoreda, Jaume Vilaseca, hauria
inspirat el personatge de l’Anto-

La imatge de 2019, amb Vilaseca i Montserrat. Foto: Cedida

ni de les Veces, curiosament agafant el nom del germà de Jaume
Montserrat, mort a la guerra.
Rodoreda encara va donar
una altra volta de guió aproﬁtant
aquesta relació entre els Vilaseca
i els Montserrat: el personatge
inventat de la Colometa, que viu
inicialment amb el Quimet en un
pis del carrer Montseny, troba
feina al pis principal que hi ha a
sobre de Rambla de Prat 13, a sobre del colmado, si bé la pel·lícula
ubica la feina de la Colometa en
un casalot.
La imatge nova. 2019. Hi ha
els ﬁlls d’en Jaume Montserrat,

que segueixen portant el forn
de Rambla de Prat 25 i que dissabte a la matinée vallmitjana van repartir coca per a tots
els assistents. Hi havia algun
representants dels Vilaseca?
Esclar. A l’esquerra de la imatge, una senyora amb ulleres,
la Montserrat Vilaseca, que la
setmana passada es va adreçar
als membres de la plataforma
Protegim L’illa que repartien la
convocatòria per explicar que
ella la nena petita de la foto antiga. Ara viu a la residència de
les Germanetes de Torrent de
l’Olla amb sant Salvador.

•

Mare de Deu de la Salut
treu un carril per alentir
la velocitat dels vehicles
L’escola Sagrada Família recupera el carril de serveis per les queixes
A.B.

L

a mobilitat local a la Salut i a
Camp d’en Grassot registrarà
petites modificacions en dos
punts concrets que han generat
queixes, concretament, dels veïns
del carrer Mare de Déu de la Salut,
i de l’escola Sagrada Família, al car-

rer Sardenya. Els primers, molt actius en la denúncia a Twitter dels
dos carrils on els vehicles agafen
velocitat per sobre de Mare de Déu
de Montserrat/Travessera de Dalt
(ﬁns a 85 km/h, segons el radar pedagògic instal·lat el 2018), han arrencat el compromís del Districte
per reduir un carril i redissenyar
la calçada per obligar els vehicles a

fer una ziga-zaga alentidora. L’espai
guanyat servirà per pintar sobretot places per a motos però també per a àrea verda i ambulàncies,
cosa que endreçarà i atenuarà una
de les principals queixes del barri:
l’aparcament inadequat en vorera.
Els segons, a Sardenya, han aconseguit que el Districte faci marxa enrere en el trasllat a la banda Besòs

Obres de modiﬁcació a tocar de l’escola Sagrada Família, a Sardenya. Foto: A.V.

del carril de serveis, i la seva substitució per unes baranes, que posava
en cert risc la sortida de l’escola. En
l’anterior mandat el carril de serveis es va canviar a Besòs per protegir el nou carril bici. La queixa de

la comunitat educativa ha fet rectiﬁcar aquesta decisió a Mobilitat,
de manera que el carril de serveis
tornarà a la banda Llobregat, on hi
ha l’escola, i el carril bici es protegirà amb pilones pneumàtiques.

•
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Mercats ﬁxa l’inici
d’obres per l’amiant a
l’Abaceria el 7 de gener
No cal prendre “cap” mesura de
seguretat al veïnat, diuen els tècnics

Casa Vicens fa dos anys
comptant visitants de
més de 100 nacionalitats
L’espai museístic de Carolines ofereix comprar entrades per
tot l’any al 50% durant quatre dies i estrena rajola de xocolata

A. B.

D
A. B.

L

a reunió oberta d’aquest dimecres al Districte per
informar al veïnat sobre els temps exactes d’execució de l’obra de retirada de l’amiant de la vella
Abaceria ha servit per conèixer ja el dia D. Serà el 7 de
gener, data a reconﬁrmar la primera setmana de desembre, quan els operaris de l’empresa adjudicatària
entraran al recinte a perimetrar-lo i aixecar les bastides de contorn per instal·lar la primera de les tres
bombolles de conﬁnament a la banda de Travessera
de Gràcia. Només després d’això, ja cap a ﬁnals de gener, es començaran a treure les plaques en una operació que es repetirà dos cops més, acabant per la bombolla de la teulada central. “No es pot alliberar cap
conﬁnament que superi les 0,05 ﬁbres per centímetre
cúbic; si se supera a l’interior, se seguirà netejant ﬁns
que baixi”, han apuntat els responsables de l’empresa.
Entre muntatge i desmuntatge, els operaris treballaran concretament amb l’amiant només una setmana
per cadascuna de les tres teulades. Al maig el procés ha de quedar enllestit perquè entre maig i agost
s’enderroqui la resta de l’espai. Mercats no ha volgut
comprometre’s en una data per iniciar la construcció
del nou mercat.
Mercats, empresa i també els tècnics ambientals
contractats han coincidit, d’altra banda, a demanar
paciència als veïns pel soroll que es derivarà de l’activació dels aparells depressors que eixugaran i evitaran l’alliberament de partícules de ﬁbra a l’exterior i
que hauran d’estar actius les 24 hores mentre durin
els dies de retirada en cadascuna de les tres cobertes. El soroll, segons han apuntat els tècnics, es notarà
perquè sempre hi ha d’haver una sortida d’aire per a
l’equip del depressor “i quanta menys coberta hi hagi,
més es notarà”. L’expert assessor contractat per l’Ajuntament, Lluís Mallart, també ha afegit, a preguntes
dels veïns, que no cal prendre “cap” mesura de seguretat a l’entorn mentre durin l’extracció d’amiant.

•

issabte fa dos anys de
la inauguració de Casa
Vicens, la primera casa
de Gaudí, declarada
Patrimoni Mundial per
la UNESCO el 2005, que un cop
comprada el 2014 i restaurada per
Morabanc, va tancar una etapa
com a residència familiar per esdevenir casa museu i nova atracció turística de Gràcia. L’objectiu
inicial dels impulsors s’adreçava
a un públic local, amb una perspectiva de captació de visitant
que es concentrés en Barcelona i
l’Àrea Metropolitana. Però els mesos han passat i aquell públic local ha evolucionat cap a una dimensió més internacional en un
degoteig que les dades asseguren
que ja supera el centenar de nacionalitats.
“Hi ha un creixement sobretot
asiàtic, sobretot de la Xina i del
Japó, encara que també hem tingut visitants de Burkina Faso o
del Líban”, apunten fonts de Casa
Vicens, en un balanç que es tancarà amb dades exactes a 31 de desembre i que també reserva els
primers llocs del rànquing per
als països europeus com França
o Itàlia, i lògicament Espanya.
Per agrair aquesta bona acollida i mostrar la seva obertura al
públic internacional Casa Vicens
ha realitzat un vídeo on explicita
la multiculturalitat dels visitants
i reﬂecteix com tots els accents
o maneres de pronunciar el seu
nom són benvinguts. A les xarxes
socials, per exemple, el compte
oﬁcial de Casa Vicens ha convidat el públic a enviar vídeos pronunciant en l’accent respectiu les
dues paraules que donen nom a
l’espai.

Casa Vicens, en una imatge recent. A baix, la nova rajola de xocolata. Foto: Cedida

A més a més, per commemorar aquest segon aniversari, Casa
Vicens ha engegat aquesta setmana dues accions més: d’una banda, una promoció vigent durant
quatre dies (14, 15, 16 i 17 de novembre) en els quals es podran
comprar entrades per a qualse-

vol dia futur al 50% de preu i que
s’obre a qualsevol dels seus tiquets (visita lliure, guiada, premium o Tardor Vicens), i de l’altra,
l’estrena de la rajola característica de Casa Vicens, amb la fulla de
clavellines, comestible i de xocolata, obra de l’escola d’hostaleria
Hoffmann, que també s’encarrega
del servei de cafeteria i càtering
de la casa museu.
En el seu primer any, Casa
Vicens va registrar al voltant de
140.000 visitants, un punt per
sota dels 203.250 visitants que
preveia el pla d’impacte turístic,
i un públic majoritàriament barceloní i gracienc.

•

Documents
‘Els bons dies’

L’Independent de Gràcia
15 de novembre de 2019

Guardonada amb el Premi Roc Boronat 2019 impulsat per ONCE Catalunya, la darrera novel·la de
Rafael Vallbona, Els bons dies (Amsterdam), que ha arribat a les llibreries tot just aquesta setmana,
és un homenatge a les revolucions frustrades, a les preguntes sense resposta, i una reivindicació de
la memòria com a instrument de transformació social. L’autor de La casa de la frontera i del recent
Un any a la Cerdanya explica ara la història del viatge que fa en Ricard a París amb l’esperança de
retrobar-hi un vell amic que el redimeixi del desconcert i la convulsió que l’ofega a la Barcelona
de 2017. Aquest diumenge l’autor aproﬁtarà la jam del Pipa Club amb Albert Bello i Shine per
“evocar el temps que s’esvaeix i la força de la memòria”; una presentació a ritme de jazz.

S

oc a Orluy. De tant en tant m’aixeco
a mirar les pantalles d’informació
i comprovo amb insistència l’estat
del meu vol per recordar-me on vaig,
per sentir que algú e diu que torno a
casa. Casa. És una veu que ressona dins meu
d’una manera críptica, com una paraula estrangera que sents per primera vegada i que,
sense saber què vol dir, se t’enganxa i no
pots deixar de repetir. Casa. És un concepte
que, per a mi, amb el pas dels anys ha perdut el sentit de forma gradual. Casa. Què és
casa? Quina casa? De qui?
I malgrat això, no estic somiant: volo a
Barcelona. Tot i la catàstrofe que els diaris
europeus diuen que s’acosta. Tot i el temporal que m’arrossega com un ninot sense
ànima ni pensament. Tot i que ahir m’havia
promès ser valent d’una vegada i quedarme a París. Al cap i a la ﬁ, quan un no recorda què vol dir casa, i contempla impotent
com els lligams sentimentals s’han trencat
amb el temps, i com són substituïts per una
tristesa vaga que a voltes voreja la ira, potser seria millor allunyar-se de la urgència
tramposa del present i instal·lar-se en una
altra època, menys audaç potser, però precisament per això més alliberada. Un temps
sense el parany de l’ara desconegut, de la
immediatesa incerta, del vertigen col·lectiu.
Una realitat impostada que es presenta a si
mateixa com el parnàs però que, quan toca
terra, es queda en un no res.
El discurs oﬁcial de la memòria sosté
que les persones sense passat són més pobres, però jo crec que també són més lliures. Com en Martí.
Per això, en aquest desesper que em fa
venir un fred de mort, lluny de l’enlluernament banal, he vingut a París per capturar
el temps evanescent sobre el qual en Martí
i jo volíem aixecar les nostres vides en una
altra època, quan la melancolia no ho tenyia tot, quan érem joves i crèiem que la
quimera era l’únic futur possible. I no es
tractava d’un somieig del pensament deixat
anar a l’atzar. Mort el dictador, amb alguns
amics més grans que nosaltres borratxos a
plena llum del dia per celebrar-ho, amb aires de festa al carrer, amb els homosexuals
descarant-se, amb milers de persones manifestant-se en pau, amb festes i balls, amb
teatre i màscares, aquell paisatge es tornava un dolç ideari que anàvem forjant dia a
dia, també amb els llibres que llegíem, amb
les pel·lícules que vèiem, amb els amors,
amb la roba i els cabells.
Passàvem les tardes escoltant música a
l’equip estèreo que ell tenia a l’habitació
de casa els pares i bastint utopies entre el
vell conegut i el nou anhelat. Miràvem de
trampejar jcom podíem l’enuig de l’àvia per
l’elevat volum de l’aparell i la contundència d’alguns discos de jazz i rock, però per a
nosaltres aquella dona a penes era un ﬁnes-

tró al món d’ahir, una pàgina que preteníem cremar amb decibels, alguns porros de
marihuana i un esperit a prova del feixuc
llegat dels pares. De nit, el nostre coratge corria per bars tenebrosos, ﬁns que la
matinada diluïa les restes dels licors en estranys jocs de llum obliqua. Zeleste, Màgic,
el Pastís, l’Encanteri altres llocs que es perden en les zones fosques de la ment, perquè
no vaig pensar a apuntar els noms a les llibretes de notes que ara intenten socórrer
aquest desﬁci, eren fars que ens marcaven
un camí tan incert com atractiu.
Una revolta cultural sempre és així de
bella i breu. Cruel.
El miratge va durar pocs anys. Es perﬁlava una nova època, en què cap dels nostres
somnis tindria espai. Ens havíem d’oblidar del que estàvem vivint. Ens omplien
de lleis, institucions i suposades normes
de convivència que tothom, sense distinció
d’ideologia, aplaudia amb entusiasme. Una
nova eufòria col·lectiva s’imposava per decret i arrasava qualsevol convicció. Havíem
viscut un parèntesi, un rar buit de dominació, i d’aquell illot on en Martí i jo érem dels
escassos nàufrags, crèiem que en faríem un
paradís. I no. En poc temps els caiguts en la
desesperació sotsobraven en vides d’hipoteca i crèdits mai no desitjats. De la resta,
hi havia de tot: gent que va deixar la pell en
universos transparents d’heroïna, arribistes demencials que van saber reorientar el
rumb cap a on indicaven els nous temps,
artistes crepusculars ofegats en el seu propi laberint, i alguns supervivents.
En Martí i jo ens crèiem d’aquests; o almenys ho volíem ser. Per això vam dir de
marxar una temporada a orejar-nos. Sortir
a respirar un aire menys viciat que aquell
que proclamava una concòrdia que s’escrivia des de la submissió. Com si el país fos
nou i no hagués estat mai habitat per la
vergonya.
Des de l’estació de França, un tren desmanegat ens va dur a Portbou. “És l’últim
gris que penso veure en la meva vida”, va
sentenciar en Martí, jocós, a la duana. Me’n
vaig riure. Després altres trens igual d’atrotinats ens va dur a Marsella, Roma, Praga
i Berlín, abans d’embarrancar a París. Jo
deia que era per la vida fàcil que es respirava als cafès, pels llibres de vell dels bouquinistes o perquè un dia vaig veure Milan
Kundera a Le Divan. Arrogant i abrandat,
en Martí deia que no, que érem allà per
Hemingway. I es va posar a córrer cap a la
place de la Contrescarpe buscant el seu lloc
al món on ser pobre i feliç, tal com havia fet
l’escriptor americà mig segle abans.
-No t’enganyis, amic -deia eufòric-. Tu i
jo també som vestigis d’una generació perduda. La nostra idea de fer un món més
just, governat per les idees, els llibres i les
cançons, i on estimar sigui fàcil i ens faci
lliures, ha estat derrotada de manera deﬁnitiva.
[...]

biografía

Rafael Vallbona (Gràcia, 1960) és escriptor i periodista. Autor de més de cinquanta llibres de tota mena entre novel·les, no ﬁcció, poemaris i llibres de viatges;
alguns dels quals han estat traduïts, i altres han estat
premiats amb l’Amat Piniella i el Néstor Luján de novella històrica, l’Ernest Udina de periodisme, el Columna
jove i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil, el Ferran
Canyameres de novel·la negra, el Cadaqués a Rosa
Leveroni o els Jocs Florals de Barcelona de poesia, entre
d’altres. Col·laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de Comunicació
Blanquerna. Viu al Maresme. Amb la novel·la La casa de
la frontera (2017) va guanyar el Premi BBVA Sant Joan.

Foto: Adriana Pujol
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Breus

El FS Gràcia
se situa líder
provisional de la
Divisió d’Honor

Esports
Un Europa de playoff
visita Igualada amb un
Jordi Cano de rècord
L’extrem és el màxim golejador de la lliga, porta sis partits
marcant, i pot superar les xifres de Cros, Castillo i Soto

El Futbol Sala Gràcia es
presenta com un dels
aspirants a l’ascens després
de començar la temporada
amb quatre victòries i
una derrota. Els taronges
ocupen la primera posició
amb els mateixos punts
que el Sant Andreu
Sagrera, i aquest cap de
setmana poden ampliar
distàncies si aconsegueixen
un bon resultat contra
el Club Esportiu. Ricky
Murillo és el pitxitxi de
l’equip amb 8 gols, seguit
de Ferran Lorenzo (4) i
Fabià Plana (3).

El Tennis La Salut,
campió d’Espanya
+ 70 per quart
any consecutiu
L’equip de veterans del
Club Tennis La Salut ha
revalidat el títol de campió
d’Espanya de més de 70
anys i ha aixecat el títol de
campió per quarta vegada
consecutiva. El rival en la
ﬁnal va ser el Real Club
Polo de Barcelona, i el
resultat ﬁnal va ser de 3 a
2. Jairo Velasco i Jose Luis
Asensio van guanyar el seu
partit d’individuals, i ells
mateixos van formar una
de les parelles del dobles i
van guanyar el partit que
van disputar.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 12
CE Europa 3 - 0 Pobla de Mafumet
1. CE L’Hospitalet ............. 26 punts.
4. CE Europa ..................... 22 punts.
Jornada 13
16/11 (12h) CF Igualada - CE
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 9
CF Pardinyes 1 - 1 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 25 punts.
6. CE Europa..................... 13 punts.
Jornada 10
17/11 (11:30h) CE Europa - CF
Igualada

Albert Vilardaga

S

’han deixat enrere els dubtes de les primeres setmanes i després de dotze jornades l’Europa ha agafat
velocitat de creuer i s’ha
situat per primera vegada en posició de playoff. Cinc victòries, més
els tres punts sumats pel descens
administratiu del Reus, i un empat en les últimes set setmanes
han estat el factor determinant
perquè els escapulats hagin pujat
des de la penúltima posició que
ocupaven a la jornada cinc, fins
a la quarta posició actual. El conjunt de Vilajoana és l’equip més
en forma de la lliga, l’última derrota va ser a ﬁnals de setembre,
i en aquesta dinàmica victoriosa
l’equip ha marcat 24 gols, només
n’ha rebut 3, i aquestes xifres sense tenir en compte el 0 a 3 automàtic contra el Reus. El rendiment
en aquestes jornades han permès
a l’Europa també amb diferència
el segon equip més golejador de la
lliga (32), només superat pel líder,
L’Hospitalet, i per només un gol.
La lliga segueix molt igualada,
del primer al vuitè classiﬁcat només hi ha cinc punts de diferència, i si els graciencs volen seguir
ocupant aquesta zona privilegiada, hauran de seguir aquesta bona
dinàmica contra l’Igualada, a priori un rival propici. Els blaus són
actualment els penúltims classiﬁcats, estan en posicions de descens
empatat amb el Sants que és l’últim, i sumen nou punts gràcies a
dues victòries i la del partit contra

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 7
Lluïsos 80 - 69 Bisbal Bàsquet
1. CB Mollet B ............................. 6-1.
4. Lluïsos de Gràcia ......... 5-1 (-1 p).
Jornada 8
16/11 (19:30h) CB Santa Coloma Lluïsos de Gràcia

Prats i Cano celebren el segon gol de l’Europa en l’últim partit contra La Pobla de Mafumet. Foto: Àngel Garreta

La tribuna principal del Nou
Sardenya es dirà Ramon
Vergés. L’Institut Barcelona
Esports ha donat el vistiplau per
a la inscripció oﬁcial del nom de
Ramon Vergés a la tribuna de
l’estadi. La Junta Directiva va
aprovar la proposta del GHRV, va
iniciar els tràmits perquè no fos
un acte simbòlic sinó oﬁcial en els
papers i registres de la instal·lació,
i en els últims dies s’ha fet oﬁcial.

•

1. Joventut Les Corts ................. 6-1.
3. Safa Claror .............................. 6-1.
8. Lluïsos de Gràcia ...................3-4.
Jornada 8
17/11 (18h) Lluïsos de Gràcia AESE
17/11 (16h) Sant Fruitós - Safa
Claror

Primera Catalana Masculina

Lliga Premaat Masculina

Jornada 8
17/11 (12:30h) UE Claret - UE
Mataró
16/11 (17:45h) Vedruna Gràcia IPSI

Jornada 7
CN Catalunya 4 - 20 CN Atlètic
Barceloneta
1. Atlètic Barceloneta ...... 18 punts.
8. CN Catalunya ................. 6 punts.
Jornada 8
16/11 (13:15h) Real Canoe - CN
Catalunya

Jornada 7
Sant Andreu Natzaret 48 - 69
Lluïsos de Gràcia
Safa Claror 61 - 52 SESE

CE Mediterrani 14 - 10 CN
Catalunya
1. CN Mataró..................... 18 punts.
8. CN Catalunya ................. 4 punts.
Jornada 7
16/11 (14h) CN Rubí - CN Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)

WATERPOLO

Primera Catalana Femenina (G1)

el Reus. A més, igual que el Sants,
també són l’equip més golejat de
la lliga ﬁns al moment amb 24 gols
en 12 partits.
El jugador de moda de l’Europa
i també de la lliga és Jordi Cano.
L’extrem escapulat és el pitxitxi de
la competició amb onze gols, tres
més que Manuel Expósito, el golejador de L’Hospitalet, i ha marcat
deu gols en els últims sis partits.
Cano té a l’abast convertir-se en el
jugador de l’Europa que marca en
més partits consecutius, actualment ha igualat la marca històrica que tenen Manuel Cros, Manel
Castillo i Àlex Soto, i si aconsegueix veure porteria dissabte, entrarà en solitari en els llibres d’història del club.

Lliga Premaat Femenina
Jornada 6

Jornada 5
FS Monistrol 5 - 7 Gràcia FS
1. Gràcia FS ........................12 punts.
2. Sant Andreu Sagrera ....12 punts.
Jornada 6
16/11 (18:30h) Gràcia FS - C.Esportiu

Jornada 7
17/11 (13h) Handbol Sant Llorenç Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 6
UESC 2 - 4 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia ...........12 punts.
2. CTT Borges ..................... 8 punts.
Jornada 7
16/11 (17h) CPP Igualada - Lluïsos
de Gràcia

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 6
Sant Joan Despí 25 - 22 Hbl Claret
1. HC Laietà Argentona ....12 punts.
9. Handbol Claret............... 4 punts.

Jornada 8
HC Castellar 10 - 2 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 24 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts.
Jornada 9
16/11 (11:15h) Claret - Martinenc

Esports
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SafaMarató, una
festa esportiva per
recollir fons per a
la Marató de TV3
La secció de bàsquet celebra dissabte a la tarda la onzena
presentació oﬁcial on desﬁlaran els 20 equips del club

A. V.

E

l Claror Sardenya i els seus
veïns de l’Escola Sagrada
Família han decidit unir
forces i organitzar aquest
diumenge la SafaMarató,
una festa esportiva que servirà
per recollir fons per a la Marató
de TV3, que aquest any va dedicada a la investigació de les malalties minoritàries. La festa començarà a partir de les 11 del matí al
pati exterior del Claror Sardenya,
i hi haurà activitats per a tots els
gustos: màster de zumba, torneig
de 3x3 de bàsquet, tallers, i música
en directe. També hi haurà begudes i aperitius per no passar ni set
ni gana durant la jornada esportiva. El preu de l’entrada solidària
serà de cinc euros que es destinaran per primera vegada en beneﬁci
de La Marató.
D’altra banda, els primers
equips de la secció de bàsquet de
l’entitat estan fent una gran temporada. El primer equip masculí,
que entrena Ramon Grau, va començar perdent els dos primers
partits de la temporada, però després ha aconseguit encadenar cinc
victòries consecutives, l’última
contra l’IPSI per 81 a 101, i s’ha situat segon a la classiﬁcació, només
per darrere la secció de bàsquet de
l’Espanyol.
El primer equip femení ha patit
canvis en les últimes setmanes, el

El bàsquet 3x3 és una de les activitats que es faran el diumenge. Foto: Arxiu

Josep Alemany
renuncia al
càrrec i Bernat
Devant entrenarà
l’equip femení
tècnic que va començar la temporada, Josep Alemany, va renunciar
al càrrec després d’encaixar la primera derrota a ﬁnals d’octubre en
un partit a casa contra el Tordera,
però l’equip ha fet un pas endavant, i de la mà del tècnic ajudant,
Josep Ros, i ajudat pel coordina-

dor de la secció, Bernat Devant,
han aconseguit sumar dues victòries més, que sumades a les aconseguides anteriorment les situen
amb un balanç de sis victòries i només una derrotes i estan empatades al capdavant de la lliga amb el
Joventut Les Corts, el Joventut de
Badalona i el Tordera.
Dissabte, a partir de les quatre de la tarda, el club començarà l’onzena presentació oficial
dels equips. Els 20 equips desﬁlaran un a un pel pavelló del carrer
Sardenya i tot plegat servirà com a
prèvia del partit del primer equip
masculí que jugarà a les sis de la
tarda contra el SESE, un rival de
la zona baixa.

•

El CN Catalunya afronta una jornada
contra dos rivals directes a la classiﬁcació
Dissabte al migdia, el primer equip masculí visita la piscina
del Real Canoe, i l’equip femení la del Club Natació Rubí
A.V.

E

l primer equip masculí i femení del ‘Cata’ disputen aquest
cap de setmana un partit contra el seu immediat perseguidor.
L’equip masculí suma sis punts
i visita la piscina del Real Canoe,
que en suma tres, mentre que el
conjunt femení, que ha aconseguit
quatre punts, visita la piscina del
CN Rubí que en suma un menys.
Els dos partits es disputaran el
migdia del dissabte, l’equip que
entrena el Tato Garcia jugarà a un
quart de dues, i el de Gabi Egedi a
les dues.

•

Imatge del partit en què el ‘Cata’ va guanyar al Tenerife Echeyde per 9-10. Foto: Cedida
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Cartes al director

Ull de
dona

Més sobre els pisos del
carrer Repartidor

Editorial

El nostre Lewandowski

T

ots els focus del Nou Sardenya ja estan encesos, la tribuna rebatejada amb el nom de l’etern Ramon Vergés, el primer equip està en
posició de play-off i tenim un nou ídol: Jordi Cano. Semblava difícil superar l’empremta recent de l’etern capità Àlex Delmàs o de reconèixer que hi ha algú més amb galons que el capi Àlex Cano. També els
afeccionats amb més memòria no recordaven ningú que marqués gols
a cabassos com ho havien fet els Cros, Castillo i Soto ja fa dècades. Però
el germà del capi Cano, en Jordi Cano, és el nostre Lewandowski, pitxitxi del grup cinquè de Tercera Divisió, ha marcat deu gols en els últims
sis partits (11 en el que portem de lliga) i si marca diumenge superarà
la marca absoluta de golejadors en partits consecutius de l’Europa, que
ﬁns ara tenien els esmentats
Cros, Castillo i Soto.
La vida somriu per un moment la soferta aﬁció de l’Europa i Cano és el futbolista
del moment. “El secret del gol
és estar ben col·locat i tenir
conﬁança”, deia en una entrevista la setmana passada en
aquest setmanari. Com si fos
tan fàcil. Jordi Cano, que no
ho ha tingut fàcil al Nou Sardenya per triomfar, viu el seu moment més
dolç després d’haver de deixar el club quan va saltar de juvenils al primer equip i passar pel Prat i el Castelldefels. Ara és l’home de referència
a qui passar la pilota quan no saps que fer. Com deia Cesc Fàbregas de
Messi, salvant les distàncies: “jugar al Barça és fàcil; quan no saps que
fer amb la pilota, li passes a Messi”. Jordi Cano no és Messi, però genera
una il·lusió a la grada que feia anys que no es vivia al club.
Els escapulats ho tindran molt difícil enguany per jugar el playoff,
l’eterna aspiració per conèixer nous territoris i pujar a una Segona B
que els equips grans i els jugadors pijos intenten menysprear. Però l’Europa comença a fer patxoca, la pilota entra i la grada xala. Sembla que
per veure bon futbol, ara toca anar al Nou Sardenya.

La vida somriu per un
moment a la soferta
aﬁció de l’Europa i Cano
és el crac del moment

En resposta a la carta de la Sra. Aurelle
Aubert de AAA BCN, S.L, i com a afectats
directes de la construcció, voldriem aclarir
uns punts de la seva carta al director amb
data del 25/10/2019.
En primer lloc, cal dir, que mai s’ha parlat que s’hagi obert una investigació per
corruptel·la. El que es va dir a l’artícle del 27
de setembre és que, des de gener del 2019,
uns veïns estem impugnant davant de
l’Ajuntament l’alçada incorrecta de l’ediﬁci
que ha construït l’empresa constructora Calaf per la seva promotora AAA al c/
Repartidor nº 3-7.
La normativa estableix un ediﬁci de 3,8m
més baix del que s’ha fet realment; per tant
s’ha construit una planta de més, que són
8 pisos amb un valor de venda de 3.060.000
segons el proyecte publicat per la seva promotora AAA. Són 3 millons d’ingresos que
no li correspondrien a la promotora i que
afecten negativament els veïns de tot el
tram del carrer.
El impacte directe dels 3,8 m de més, es a
dir de la planta de més amb 8 habitatges i la
piscina de 60cm de profunditat, són la gentiﬁcació, una mayor contaminació atmosférica, una gentriﬁcació pels preus elevats
i la falta de llum en tot el tram que ocupa la
construcció.
Michaela Plettinger, en nom dels veïns afectats del carrer Repartidor

•

Els organitzadors del Districte tenen l’amabilitat de programar les poques sessions de participació que l’Ajuntament gosa
descentralitzar en dijous al vespre, quan la capacitat de maniobra d’aquesta redacció està concentrada a tancar el número
que sortirà divendres al matí. Portem quasi 20 anys i no hi ha manera que
hi hagi una certa deferència en el calendari dels senyors governants. No
passa res. Una consellera ens va avisar que l’audiència no era massa interessant. Ho provava amb una imatge des de l’escenari on seuen els responsables polítics: poca gent a la platea i un senyor clapant a primera ﬁla.
El
dependent

Conxa Garcia

L

a redacció de La Independent ens ha
recordat l’Associació de Planiﬁcació
Familiar de Catalunya i Balears, una
entitat no governamental interdisciplinària formada per persones interessades en la promoció i defensa del drets
sexuals i reproductius, que es constituí a Barcelona el 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planiﬁcació
Familiar i que ha treballat per aconseguir que aquests drets sexuals i reproductius es fessin efectius per a la pobla-

Han treballat per
aconseguir que els drets
sexuals es fessin efectius
a la salut pública
ció i que aquest centres fossin integrats
a la xarxa pública sanitària. Ha format
part de totes les campanyes de reivindicació d’aquests drets com la legalització
de l’avortament, la universalització dels
mètodes contraceptius i de l’educació
sexual i la millora dels serveis d’atenció
a la població en aquest àmbit. Ara, amb
el nom d’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius forma part de la Federació
de Planiﬁcació Familiar d’Espanya i de
la Federació de Planiﬁcació Familiar
Internacional. A Catalunya forma part
de la Xarxa de Dones per la Salut, la
Xarxa de Sida i Món Local i col·labora
activament amb Ca la Dona i d’altres entitats. Volen “seguir sent referents en la
defensa i garantia dels drets sexuals i
reproductius a Catalunya i al món”. Cal
agrair tanta bona feina.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Planiﬁcació familiar

col·laboració:

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

1

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

2

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

3

4
5

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

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

Opinió

L’Independent de Gràcia 11
15 de novembre de 2019

Opinió convidada
Gabriel Casellato Escolà, politòleg

Gràcia resisteix

P

er què VOX continua fent el ridícul a Gràcia?
Seran les associacions i l’activisme del barri, que creen teixit social i fan menys eﬁcaç el
discurs de la por i de l’odi contra el migrant?
Serà la sensibilitat catalanista de fons, naturalment al·lèrgica a qualsevol esbós de centralisme? Seran les arrels treballadores i llibertàries,
que generen recel de tota concentració del poder?
O l’arribada de joves amb estudis superiors i valors
postmaterialistes, poc propensos a seguir discursos
retrògrads i conservadors? O serà senzillament que
el barri s’ha gentriﬁcat i els rancis no molen...?
No tinc la resposta, però em sembla que a la llum
dels resultats electorals la pregunta mereix ser formulada, no fos cas que descobríssim algun antídot
infal·lible que es pogués compartir amb els demés
(bastant improbable, tot sigui dit...).
Al districte de Gràcia VOX ha obtingut 2.132 vots,
que sumats un a un són uns quants, però que en
percentatge sobre el conjunt dels electors representen un mer 2,5%, menys que qualsevol altre
partit amb representació parlamentària (ﬁns i tot
Ciutadans ha arribat al 3%). I quan ho mirem per
barris no notem gaires diferències: Vallcarca i els
Penitents s’enﬁla al 3,6%, mentre que el Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova es queda a l’1,9%.
La cosa comença a canviar quan mirem els resul-

Serà la sensibilitat catalanista
de fons, les arrels treballadores i
llibertàries o l’arribada de joves
amb valors postmaterialistes el
que fa fer el ridícul a Vox a Gràcia?

Col·legi electoral al Fructuós Gelabert diumenge. Foto: A.V.

tats de VOX als diferents districtes de Barcelona.
Destaquen els dos extrems socioeconòmics de la
ciutat, Sarrià-Sant Gervasi (6,2%) i Les Corts (5%)
per una banda, i Nou Barris (4,8%) per l’altra.
Sobretot, VOX es dispara al cinturó metropolità. És
tercera força a Badia del Vallès, amb l’11 dels vots, i
quarta força a Ripollet (9,1%), Santa Perpètua de la
Mogoda (8,9%), Rubí (8,6%) o Montcada (7,5%). Són
percentatges encara allunyats dels que obté a la resta d’Espanya, però caldrà estar alerta...

•

Opinió
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Opinió convidada
el bloc

Montse Casamitjana, metgessa

Sobre l’educació afectivasexual a les escoles

L’amor
Valentina Baratti

Q

uè és l’amor? No tinc pretensió de
contestar a aquesta pregunta en
les poques línies disponibles. No
obstant això, m’agradaria compartir algunes reﬂexions al respecte. En els últims temps estic envoltada d’amics amb
crisi de parelles, alguns amb ﬁlls, un altre sense, encara que en aquests casos
són les mascotes que exerceixen de succedanis.
La conclusió de la majoria de les converses telefòniques o presencials es resolen en una frase: l’altre no m’entén,
l’altre no compleix amb les meves expectatives, em decep, ja no és el que era.
El mateix guió de sempre, les mateixes
queixes, ﬁns que un dels dos decideixi acabar amb la relació. El cercle de la
solteria comença a girar, ﬁns la prope-

En aquests temps
d’horror polític i social
pensar en una deﬁnició
d’amor sembla efímer
ra trobada. I jo em pregunto si hi ha una
manera per trencar d’una vegada per
totes amb aquests patrons i esbrinar si
aquí hi ha alguna cosa que estem fent
malament; si és que anem tota l’estona
confosos; si és que no estem preparats
per estar sols, si és que les pel·lícules de
Hollywood ens han fet molt de mal.
Hi ha una llegenda japonesa, la de el
ﬁl vermell. Els orientals tenen el seu propi imaginari, i el que ens ve a dir aquesta
bella història és que cada un de nosaltres
està lligat a una altra persona per un ﬁl
vermell. No importa quant s’estiri el llaç,
quant temps pugui transcórrer, el vincle
hi és, ﬁns al ﬁnal. Per molt que ens esforcem a estimar algú, si no hi ha aquest
vincle primordial, serà inútil.
En aquests temps d’horror polític i social, pensar en una deﬁnició d’amor sembla efímer, però és el que ens empeny a
caminar i a lluitar, gairebé sempre.

R

ecentment, en aquesta secció d’opinió de
L’Independent [vegeu Carta al Director, número
776], he llegit que l’educació afectiva-sexual no és
competència de l’ escola sinó de la família.
Com a metgessa formada en medicina preventiva i salut pública, m’atreveixo a fer una reﬂexió a tal aﬁrmació.
El centre educatiu, es contempla com a espai natural
per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de
la persona, i com sabem és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes
de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats,
sovint no expressades, però si manifestades per mitjà de
conductes.
És en aquest context que ja fa anys a l’escola es varen
iniciar programes de salut en què els eixos fonamentals
d’actuació són: la salut mental, la salut afectiva i sexual,
el consum de drogues legals i il·legals i els trastorns de la
conducta alimentària.
Passats uns anys d’aplicació d’aquests programes que
són voluntaris per part de les escoles, s’ha vist que en els
i les adolescents i joves han millorat alguns hàbits però
persisteixen conductes de violència masclista.
Diversos experts han convingut que per erradicar
aquestes conductes, és important incidir en el treball preventiu, implementant programes d’educació afectiva-sexual que potenciïn actituds i comportaments que facin
efectius els valors d’igualtat, equitat i respecte en les relacions.
Per tal que aquesta educació sigui efectiva, ha d’arribar
al major nombre d’infants i joves i s’ha d’abordar de manera integrada en el marc curricular de l’escola i amb la
màxima col·laboració de les famílies!

El treball preventiu a les escoles és el més efectiu. Foto: Cedida

Per tal que aquesta educació sigui
efectiva, ha d’arribar al major
nombre d’infants i joves i s’ha
d’abordar de manera integrada
en el marc curricular de l’escola

•

•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 17 de novembre
Exposició del 6è Concurs de Fotograﬁa La
meva mascota. Mostra organitzada pel
Col·legi Oﬁcial de Veterinaris de Catalunya
amb un recull de les imatges presentades
al concurs.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69)
Del 21 de novembre al 4 de desembre
Exposició Memorial dels desapareguts a
Algèria. Mostra de fotograﬁes i textos cedida per Sodepau que fa un recorregut pel
procés de desaparicions forçades que va
patir Algèria a partir del cop d’estat del
1992 i la trajectòria de lluita dels familiars
de les persones desaparegudes per exigir
la Veritat i la Justícia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 28 de novembre
Exposició del 23è concurs de fotograﬁa
Festa Major de Gràcia 2019. Tant pels que
han participat en el concurs de fotograﬁa de la passada Festa Major per saber si
l’obra ha estat escollida com a ﬁnalista o
premiada, o pels curiosos que vulguin rememorar 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 contenir el temps). Teresa Vall Palou és una
pintora, gravadora i ceramista que treballa i viu a Lleida on ha creat la Fundació
Vall Palou. La seva pintura és una realitat autònoma que es manifesta a través
dels elements que la conformen: el signe,
el gest, la matèria, el suport. Teresa Vall
Palou treballa en els límits de l’abstracció produint obra que fa visible allò que
habitualment escapa a la nostra atenció,
a la nostra lògica ordinària. La seva creació, en paraules de l’artista, és un “anar,
anar, anar”.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11)
Fins al 7 de desembre
20 anys de Matrix. Selecció d’imatges i
objectes sobre la sala Matrix i el seu univers. Disseny i realització Carlos López i
Francisco José Bueno. Acte destacat al
Emmarcada en el cicle Coll Fantasy.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)
Exposició permanent
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: maniﬁesto de su obra. Per conèixer la història
de la Casa Vicens, en el seu context social,
cultural i artístic com obra gaudiniana i la
seva anticipació al modernisme.
Carrer Carolines, 18-22

Actes
Divendres 15 de novembre
Concert de música clàssica del nord de
l’Índia: Nava Rasa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
DMJ 2019: Skoria + Cubiks + Som lilith.
Casal de Jovel del Coll (Aldea, 15) a les 21 h

Música dog’n’roll. concert solidari per
a l’associació Voluntarios Itinerantes:
Motorzombis + Deceleratrix + Soulrait.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 21 h

Recomanem

Concert: Catastrofe Club + Linn Youki.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21h
Concert: Miqui Puig & ACP. X Cicle
Indiscret.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h
Concert: Orquestra Basarab.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 16 de novembre
DMJ 2019: Hideout + Cleanstring + Open
Mouth.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Concert: Isasa.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Concert: J Dose & Alber Stewar.
Sala Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h
Concert: Jules.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.45 h
Concert: Soda Jarochos Session (sons de
Mèxic).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dilluns 18 de novembre
Bruixes i cicle menstrual. Amb Aquí t’escoltem Gràcia.
Casal Joves el Coll (Aldea, 15), a les 18 h
Cicle temàtic literatura i psicoanàlisi: El
lloc de la por. Amb Andrés Ehrenhaus i
Eugenio Díaz.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Dimarts 19 de novembre
Cicle Món Àfrica 2019: El fenomen
CHIMAMANDA o els secrets del best-seller literari africà. A càrrec de Mar Garcia,
africanista i professora de literatura UAB.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Taula rodona cinema i DDHH: Esteu robant el futur als vostres ﬁlls. Amb Marta
Rivera (redactora de l’informe IPPC sobre canvi climàtic de l’ONU i directora
de la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes
Alimentaris UV-UCC) i una persona representant de Rebel·lió o Extinció. Modera
Gisela Torrents.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dimecres 20 de novembre
8è Festival del joc. El dau als barris.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h
Coll Fantasy. Tertúlia literària. El club de
lectura de Ciència Ficció i Fantasia de la
Biblioteca Jaume Fuster, convida a la seva
tertúlia mensual amb una sessió oberta
sobre la novel·la Neuromante, de William
Gibson amb la dinamització d’Àlex Vidal.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea,
15), a les 19.30 h
Inauguració de l’exposició Sin Tapujos, de
Beñat Olaberría.
Las Cosas de Martínez (Diluvi, 5), a les
19.30 h

VIII Diada de la Diabòlica de Gràcia
La Diabòlica de Gràcia celebra aquest dissabte la vuitena diada de la colla amb una
trobada que arrencarà amb les matinades (11h) i sortirà des del carrer Astúries ﬁns
la plaça Virreina. A la tarda continuarà amb la Tabalada (18h) i el correfoc es farà
de 19.30 a 21.30 h. A la tabalada hi participaran La Vella de Gràcia, la Malèﬁca del
coll, els Diables dels Ges, Dimonis de Puigcerdà i Farfolla de Sagrada Família. I al
Correfoc els Diables dels Ges, Dimonis de Puigcerdà i Farfolla de Sagrada Família.
Dissabte 16 de novembre al carrer Astúries i plaça Virreina a partir de les 11 h

Dijous 21 de novembre
Tallers de descoberta: Màscares africanes,
a càrrec de Catàrtic. De 8 a 13 anys. Cal
inscripció prèvia.
Biblioteca M. Antonieta cot i Miralpeix
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h
Lletra petita - llibres a escena: L’elefant
curiós, a càrrec de la cia La Sal. A partir
de 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 18 h
Taller del nou cooperativisme i convivència amb Àfrica: Una nova mirada ètica cap
al voluntariat internacional. A càrrec de
Iris Piñol i Silvia Ill, Cooperants i responsables de Kuskaya Barcelona. Col·labora
Kuskaya Barcelona.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h

Taula rodona: Algèria, situació actual i
perspectives de futur.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Concert: Sandré + Chicos raros.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Divendres 22 de novembre
Mostra d’autors i editorials emergents.
Diversos autors i editorials mostraran els
seus treballs relacionats amb la temàtica
fantàstica i de ciència ﬁcció: Orciny Press,
Editorial Cronos, Editorial Mai més,
Fundación Asimov (Jaime Paz i Hugo
Camacho), Edicions SECC (Les cròniques
del Concili Fetiller- Arcana i el Donyet
perdut), Editorial Claudàtor (J.Carlos
Fernández i Eusebi Anton Asensio) i altres autors de ciència ﬁcció i fantasia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Entitats

Divendres 15 de novembre
Teatre: El cafè de la Marina, de Josep M.
de Sagarra. Amb la participació del taller
de teatre. Havaneres en directe.
El Cercle (Ros de Olano, 9), a les 22, ds a
les 22 h i dg a les 18 h
Dissabte 16 de novembre
Visita a la Rural per conèixer la pagesia local. Organitza l’Aula Ambiental del
Bosc Turull.
Lloc de trobada: Estació FFCC Valldoreix
a les 9 h
Mercat de pagès de Vallcarca: productes
de la terra, artesanals, de proximitat, de
temporada i /o ecològics, provinents de
petits productors i cooperatives.
Avinguda de Vallcarca, 100, de 10 a 15 h
Final DescoNNecta: Maat + Redfall
Haze. I Guillem Roma.

Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7), a
les 21 h
Dilluns 19 de novembre
Conferència - projecció de Sombras paralelas, de Gerardo Gormezano. Film del
1994 rodat en gran part a la sala de teatre, escenari i camerinos del Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Dimecres 20 de novembre
Visita a la planta de compostatge de
Torrelles de Llobregat. Inscripcions i informació a aula@boscturull.cat.
La Casa de l’Aigua (Garbí, 2), a les 11 h
Amb el suport de
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Breus

Cinema crític
al Texas amb
el festival de
Drets Humans

La XVI edició del Festival
de Cinema i Drets Humans,
que se celebra del 14
al 25 de novembre als
Cinemes Texas i també a
la Filmotea de Catalunya,
comença amb la projecció
de China’s artful dissident,
sobre el dissident xinès
Badiucao, que visitarà
Barcelona per parlar de
la seva situació política.
També visitarà el festival
el cineasta i activista
ucraïnès Oleg Sentsov,
alliberat d’una presó russa
en un intercanvi de presos
entre Ucraïna i Rússia. El
cicle posa el focus en les
temàtiques que fan perillar
el món, com ara el canvi
climàtic o la pobresa.

El CAT acull la 9a
edició de Babel
Nights amb
triple concert
El projecte Babel Nights
Barcelona, la idea original
del qual va sorgir al Babel
Sound Festivál d’Hongria,
celebra un any i es
consolida com a punt de
trobada d’estils musicals
multiculturals. Dissabte 23
el CAT acollirà la novena
edició amb tres bandes:
Socarrat, Chalaban i
Sakapatú, i Marta Gómez.

Cultura
Més suport a la
narració oral amb
la segona edició de
‘La panxa del bou’
La festa dedicada als contes impulsada per la Caníbal i
Sendak suma noves col·laboracions i creix en propostes

Silvia Manzanera

L’entitat gracienca
Cerecusor hi
participa amb
tallers d’iniciació al
llenguatge de signes

L

a panxa del bou, la festa dels
contes que va néixer fa just
un any a causa de la “bona
onda” entre les llibreries
veïnes La caníbal i Sendak,
repeteix experiència després de
la bona acollida que va tenir l’estrena. Enguany les organitzadores ja han programat la jornada
per aquest diumenge 17 de novembre directament a la Sedeta,
després d’haver patit “el diluvi”
de l’any passat que les va obligar a
“fugir” del Passeig de Sant Joan (a
la Font de la Caputxeta, l’ubicació
original) per “refugiar-se” al porxo
de l’equipament gracienc. “Creiem
que a la Sedeta podrem fer les activitats amb més comoditat, tenim
la sala d’actes i també el pati, on es
faran tallers i el vermut i l’actuació
de ﬁ de festa”, explica Clara Grífol,
una de les llibreteres de La caníbal.
La programació d’aquesta festa dels contes i la narració oral inclou des de contacontes i tallers
creatius a espectacles familiars,
una instal·lació artística participativa o un photocall. A l’auditori, i de la mà de diferents editorials, hi ha programats contacontes
per a infants (un d’ells amb interpretació en llengua de signes) que
acabarà amb una versió cabaretesca de Medea per a tots els públics,

Il·lustració de Noemí Villamuza i Marta Bercebal per al cartell de l’edició d’enguany

La prèvia. La caníbal i Sendak han
organitzat activitats a les llibreries
per reforçar els continguts de la
jornada, com com ara la xerrada
d’aquest dijous a càrrec de Elodie
Bourgeois, editora de la centenària
editoral Joventut, Noemí Villamuza,
il·lustradora, i Piu Martínez,
especialista en àlbum il·lustrat.

a càrrec de Pantomima (Antoni
Hervàs i Eurípides). “L’any passat
hi havia moltíssimes famílies, així
que enguany hem intentat incloure propostes per a tothom”, afegeix
la llibretera. I precisament també
és per a adults el taller d’iniciació
a la llengua de signes que oferirà Cerecusor, el Centre Recreatiu
Cultural de Persones Sordes, amb
seu a Gràcia; també en faran un
per a infants. Comanegra i Blackie
Books s’encarregaran de dos tallers més.
Pel que fa als nous suports i collaboracions, enguany s’hi suma El
Culturista i Sandra Partera amb
un taller familiar d’escenograﬁa
creativa (d’11 a 13 a la plaça de la
Sedeta). Igual que l’any passat, les
llibreteres organitzadores installaran una parada de llibres, també hi haurà barra de bar a càrrec
de Ramona i una ludoteca per a
infants de 0 a 3 anys, amb els jocs
i joguines de fusta, artesans i km0
de Me&Mine.

•

L’Orquestra Barroca Catalana engega
cinquena temporada amb Bach i Handel
El grup assaja a Lluïsos de Gràcia aquest cap de setmana per
preparar l’actuació de diumenge 17 a l’Església de Sant Felip Neri
S.M.

L

’Orquestra Barroca Catalana
ha presentat aquesta setmana a Lluïsos de Gràcia, on tenen precisament la seu d’assaig, la
seva cinquena temporada de música antiga, que arrencarà el proper diumenge 17 de novembre amb
el concert Camins paral·lels (BachHandel 1685), a càrrec de Juan de
la Rubia, organista de la Sagrada
Família, i la mezzo-soprano bar-

celonina Lidia Vinyes-Curtis. Serà
un programa dedicat a composicions dels dos compositors clàssics
coetanis com Bach i Handel, que
comptarà amb la direcció compartida del mateix Juan de la Rubia i
la violinista Farran Sylvan James.
El cicle de concerts de la formació
està dirigida artísticament per
Santi Aubert, i totes les actuacions que es faran durant la tardor
i la primavera vinent tindran lloc
a l’Església de Sant Feli Neri. Així,
la temporada es completarà amb

dues altres cites, com són Concerts
“per vari instrumenti” - Bach, IV
Concert de Brandenburg (22 de
març) i Pergolesi 1736 - Stabat
Mater (19 d’abril). Un quart recital, dedicat a L’esplendor del barroc català, queda pendent de conﬁrmar la seva data.
Nascuda l’any 1993, l’objectiu
de l’Orquestra és divulgar i recuperar repertori dels segles XVII i
XVIII. Els seus membres, majoritàriament residents a Catalunya, són
músics especialitzats en interpre-

Actuació recent de l’Orquestra Barroca Catalana. Foto: Cedida

tació històrica. El repertori, tant
instrumental com operístic i religiós, és ampli. Es podria destacar
la recuperació d’obres de Domènec

Terradellas, Francesc Valls, Ferran
Sor, Vicent Martín i Soler, Charles
Desmazures, Alessandro Scarlatti,
Angelo Ragazzi o Josep Pla.

•
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El LEM registra 2.406
espectadors en un any
amb un 30% més
d’activitats i nous espais

crítica de
cinema

‘Ventajas de viajar en
tren’, caixes xineses

El festival de música recupera enguany l’escenari del CAT i s’estrena
a la capella del col·legi major Ramon Llull amb Macromassa
Joan Millaret Valls

C

S.M.

L

’Encontre Internacional de
Músiques Experimentals de
Gràcia – Barcelona, més conegut com a Dispositiu LEM
2019, ha tancat la 24a edició amb números positius. Un total de 2.406 espectadors s’han repartit entre les diferents activitats
celebrades durant el festival, xifra
que representa un increment notable respecte l’any passat (1.829).
Enguany també hi ha hagut un
augment del 30% de les activitats
(l’any passat es van fer una vintena), i dels locals, amb la recuperació destacada del Centra Artesà
Tradicionàrius, que va acollir un
dels plats forts del dispositiu: el
concert de Ferran Besalduch (saxos) i el noruec Ingar Zach (percussió), un duet d’improvisadors amb
un ampli currículum en l’escena
europea del jazz d’avantguarda; i
a la segona part va pujar a escena el
duet dels cordistes Carlos Zíngaro
(violí) i Ulrich Mitzlaff (violoncel),
dos històrics de la improvisació
lliure, procedents de la molt dinàmica escena de Lisboa. Els altres
espais que s’hi han sumat enguany
han estat la capella modernista del Col·legi Major Ramon Llull,
al recinte de l’Escola Industrial
(L’Eixample), i La Rubia Horiginal,
al Raval, fruit d’un acord amb el
Cicle Radial per integrar al LEM
part de la programació d’aquest esdeveniment organitzat per l’emissora Dublab, una de les novetats
de l’edició d’enguany. El LEM també ha signat nous acords: amb el

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Le Mans 66. 16, 19, 22.
• Estafadoras de Wall Street.
15.50, 20.15, 22.25.
• Mientras dure la guerra. 18.05.
• Abominable. 17.
• Maléﬁca. Maestra del Mal. 19.15.
• Doctor sueño. 22.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16,
19, 22. Dj, 16, 19, 22.15.
• Buenos principios. 15.50, 18,
22.20.
• Mientras dure la guerra. 20.10.
• Parásitos. Dv, dl, dm, dc, 16.10,
19.05. Ds, dg, 19.40. Dj, 16.10.
• Terminaitor: Doctor oscuro. Dv,
dl, dm, dc, 22. Ds, dg, 22.15.
• La oveja Shaun: La película.
Granjaguedon. Ds, dg, 15.50,

Concert de cloenda del LEM 2019 celebrat al Soda Acústic. Foto: Ernest Abentin

festival Morada Sónica (Almeria) i
amb el Cicle Radial, organitzat per
l’emissora digital Dublab.
Per primer cop a la història del
LEM, el llegendari grup de música experimental Macromassa hi ha
actuat, en una sessió a taquilla inversa, on van oferir una improvisa-

ció a l’estil de la que van fer al festival Kraak, a Brussel·les, i al Sónar.
L’única incidència de l’edició
d’aquest any va ser la cancel·lació
del concert del dia 18 al CC Convent
de Sant Agustí (Andrea Deidda &
Stefano Cocco + WDR), per la convocatòria de la vaga general.

•

Un dispositiu més femení. Amb
gairebé un 45% de dones, el LEM 2019
ha comptat amb la presència d’una
seixantena d’artistes de Catalunya, la
resta de l’Estat -Andalusia, Madrid, País
Basc, Múrcia o País Valencià-, i de països
com ara França, Portugal, Regne Unit,
Polònia, Alemanya i Noruega. També ha
estat avalat amb el segell europeu EFFE.

17.45.
• La Familia Addams. 15.50, 18.
• Downton Abbey. 20.
• El silencio de la ciudad blanca.
22.25.

• Depeche Mode. Dj, 21.
• Brin d’amour. Dv, 20.30.
• Universo Pinzas. Dm, 20.
• Un año más. Dc, 20.
• Ojos negros. Dj, 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Liberté. Dv, ds, dc, 17.45, 22. Dg,
dl, dm, 17.45, 20. Dj, 17.45, 21.30.
• Las niñas bien. Dv, ds, dl, dm, dc,
16. Dj, 17.
• Sorry we missed you. Ds, dl, dm,
dc, 18. Dg, 20.
• No m’estimis. Dv, ds, dc, 16, 22.
Dg, dl, dm, dj, 16.
• Appendix. Ds, 20.
• Idrissa. Crónica de una muerte
cualquiera. Dv, 20.30. Ds, dg, dl,
dm, dc, 20. Dj, 19.
• Primeres solituds. Dv, 18.
• Fourteen. 16, 22.
• Parásitos. Dv, dg, dl, dm, dj, 17.30.
Ds, dc, 17.30, 19.45.
• El corsari. Dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La música del silencio.
15.50, 18, 20.10. Ana de día. 22.15.
• Sala 2: Mi obra maestra. 16, 18,
20. El ciudadano ilustre. 22.
• Sala 3: Festival Drets Humans. 16,
18, 20, 22.
• Sala 4: El cuento de las comadrejas. 15.45, 18. Ds, dg, 18. Viure de
pressa, estimar poc a poc. 20.20.
7 raons per fugir. 222.35.
TEXAS NANOS:
• Harvey i el museu màgic. 16.
Verdi. Verdi, 32.
• El Irlandés. Dv, dl, dm, dc, dj,
16.15, 20.15. Ds, dg, 11.30, 16.15,

elebrem l’estrena de la brillant i sorprenent opera prima del donostiarra Aritz Moreno ‘Ventajas
de viajar en tren’ construïda sobre el solapament
d’històries d’arrel esquizofrènica. Cal constatar que
gran part dels mèrits d’aquest ﬁlm són deguts a l’enrevessada i original matèria primera literària de l’escriptor Antonio Orejudo, encara que cal posar en valor el
tractament del guió de Javier Gullón pel corresponent
transvasament cinematogràﬁc. Es tracta d’una meravellosa peça excèntrica i transgressora que arriba dotada
d’un profund sentit destructiu i provocador, travessada
pel sarcasme, el cinisme o la crueltat.
Tot comença en un viatge en tren quan Helga Pato
(Pilar Castro) és interpel·lada per un psiquiatre, Ángel
Sanagustín (Ernesto Alteiro), metge del centre on ella
acaba d’ingressar al seu marit.
Sanagustín té una
carpeta de històries de diversos pacients amb
trastrons mentals
i comença a relatar una primera i
esbojarrada història sobre un militar destinat a Kosovo que, en realitat,
treballa d’escombriaire, Martin Urales de Úbeda, un
personatge paranoic que compta amb una ben difícil i
arriscada interpretació de Luis Tosar.
El ﬁlm conté una trama delirant amb múltiples històries que es bifurquen conformant un relat complex,
en un format de caixes xineses, que ens endinsa en
un laberint narratiu. Un relat en abisme que funciona
amb les cartes de la lògica de l’absurd i l’increïble que
fa que ens trobem que es perd el seu sentit, deixant la
sensació permanent de que res del que veiem és el que
sembla. Tenim un reguitzell de personatges escindits,
desdoblats, benzina necessària per un relat delirant, i
que possibiliten un extraordinari treball interpretatiu
d’actors com Pilar Castro o Ernesto Alterio. I enmig
d’un repartiment coral també cal valorar un inusualment esplèndid Quim Gutiérrez, a part de la magníﬁca
Macarena García.

El ﬁlm conté una
trama delirant amb
múltiples històries
que es bifurquen

•

20.15.
• Retrato de una mujer en llamas.
Ds, dg, 17.50. Dv, dl, dm, dc, dj,
17.45.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. Ds, dg, 11.30, 18.15, 20.05,
22.30. Dv, dl, dm, dc, 18.15, 20,
22.30. Dj, 18.15, 20.
• Joker. 16.
• Día de lluvia en Nueva York.
18.20, 20.45.
• Liberté. 22.30.
• Madre. 16, 20.05, 22.30.
• Parásitos. Dv, dg, dl, 16, 20.05,
22.30. Ds, 11.30, 16, 20.05, 22.30.
Dm, dc, dj, 16, 22.30.
• El hoyo. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 18.25.
• Lo que arde. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
• Le Mans 66. Ds, dg, 11.30.
• Banda aparte. Dj, 20.15.
• La regla del juego. Dj, 22.30.
• Cézanne. Retratos de una vida.
Dm, 18.15, 20.30.
• Klaus. Ds, dg, 11.30, 16.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Estafadoras de Wall Street. 16,
22.30.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, 18.05, 20.20,
22.25. Dm, 22.30. Dc, dj, 20.20,
22.30.
• Le Mans 66. Dv, dl, dm, dc, dj,
11.30, 16.15, 19.05, 22. Ds, dg, 16.15,
19.05, 22.
• El viatge de la Marta. 16.
• El Irlandés. Dv, dl, 11.30, 17.40,
21.25. Ds, dg, dm, dc, dj, 17.40,
21.25.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. 16. Dc, dj, 11.30.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds,
dg, dl, dc, dj, 18.30. Dc, 18.25.
• Intemperie. Dm, 20.15.
• Dios mío ¿pero qué he hecho
ahora?. Dm, 18.15.
• El pan del cielo. Dc, 18.15.
• Especiales. Dj, 18.15.
• Renoir. Retratos de una vida.
Dm, 11.30.
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de Gràcia
Plaça Raspall

Ricard Valentí

La torratxa

El noi de
Dones del 36
Albert Balanzà

E
David Rodríguez (Associació de botiguers de Travessera Casc Antic), Jose Mari Bakero i Ricard Valentí, aquest dimarts. Foto: Cedida.

Tres anys de recollida
solidària d’aliments

A

quest dijous 14 de novembre ha començat de forma oﬁcial el recapte del banc d’aliments que per
tercer any consecutiu organitza l’Associació de
Joves Gitanos de Gràcia i la Unió de Botiguers de
Travessera - Casc Antic. L’any passat ja s’hi va sumar la Fundació Edmilson -de fet torna a donar suport enguany l’ex jugador brasiler del Barça tot i que ja no viu a
Barcelona- i la campanya va fer un salt qualitatiu. Primer
perquè el futbolista va aportar una gran quantitat d’aliments (sobretot pensant en els infants) i va animar segur
més persones a seguir el seu exemple. Un reclam com l’Edmilson va fer un cartell més atractiu i, sens dubte, va ajudar
a que la campanya tingués un millor resultat pel que fa a la
implicació de la gent. La propera setmana, l’ex jugador ens
torna a visitar perquè ha volgut repetir el seu suport i participació en aquesta acció solidària que pretén ajudar les famílies que més ho necessiten en uns dies especialment sensibles com és el Nadal.
Aquest és el tercer any i volem seguir creixent i consolidant aquest recapte d’aliments que també busca sumar
esforços i resultats juntament amb tota la feina que fan altres entitats de Gràcia en aquest sentit. És el nostre granet
de sorra. I per seguir creixent i sumant suports, enguany el
també ex jugador del Barça José Mari Bakero, membre del
Dream Team, ha volgut donar una empenta a la campanya;

aquest dimarts ens va acompanyar per algunes botigues, reforçant amb la seva presència la campanya (i signant algunes samarretes -com la de la dependenta de La plana de Vic
per al seu ﬁll). Precisament aquesta cooperativa d’aliments
gracienca s’afegeix enguany com a punt de recollida. Sigui
com sigui, l’objectiu és millorar els resultats de l’any passat
i poder ajudar encara més famílies. Per això, tant l’Associació Joves Gitanos com els comerciants de Travessera intensiﬁquem esforços per tal d’arribar a més gent. Com als anteriors anys, la crida es fa sobretot per aliments de primera
necessitat i envasats, com ara llet, iogurts, oli, arròs, galetes
o cereals. L’any passat vam aconseguir fer lots per a una vintena de famílies i vam poder ajudar-les no només al Nadal,
sinó també els primers mesos de l’any, on també es fa dur
per a les persones més vulnerables.
Fins al 14 de desembre els comerços participants (Euroﬁtness Perill, Escola de Flamenc Luzero
Cardenas, Queviures M. Sancho, el forn alemany Brotzelt
i Queviures i begudes Xavi Street del mercat de la
Llibertat), a més dels comerços que formen part de l’associació de Travessera, tenen una caixa on es poden deixar
els aliments. I l’últim dia, coincidint amb la jornada de
comerç al carrer, l’Associació tornarà a muntar una carpa
per donar el darrer impuls a la campanya. Perquè tothom
té dret a un Nadal digne.

•

nguany la Fundació Arrels no ha facilitat dades per districtes de la gent
que dorm al carrer i, en conseqüència, aquest setmanari no ha pogut complir amb l’element informatiu anual per
fer entendre l’evolució que es produeix
sobre aquesta problemàtica. M’ha quedat
una frase molt bonica per començar, però
l’estadística, quan parlem de persones, i
quan exerceixo de persona i no de periodista, bàsicament se me’n refot.
Ho dic jo, que cada dia en els últims dos
mesos he vist a primera hora del matí,
quan vaig a buscar la moto al pàrquing
de les Dones del 36 un noi de la meva edat
llevant-se poc a poc. Dorm dins un sac i
sobre uns cartrons que el protegeixen del

Després de la pluja
torrencial de dimecres,
el noi estava arraulit al
màxim cap al portal
fred, a vegades l’acompanya un altre noi,
amb qui fan pinya i es tapen mútuament
del fred. A aquella hora, quan jo passo, estan xerrant breument abans de posar-se
en marxa. A la tarda algun dia he vist el
primer noi en els bancs de plaça de la Vila.
Amb el pas dels dies i la baixada de les
temperatures, el portal on s’arrauleix el
primer noi ha esdevingut més desacollidor, si és que algun cop no ho ha estat. A
tarda-vespre hi ha joves que passen l’estona a la plaça, i també he pensat que el lloc
és incòmode. Però res comparable amb
el fet de passar nits i nits a l’intempèrie.
Dimecres, després de la pluja torrencial,
el noi estava arraulit al màxim cap al portal. Quina mala nit que deu haver passat.
No he fet res per canviar la seva situació. Res. Només escriure. Tampoc sé si
ell vol ser atès. Però em faria feliç que el
Districte o Arrels o algú amb més collons
que jo fes alguna cosa per millorar les
perspectives del noi de Dones del 36.

•

