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Amics i família d’Ángeles Chivan
parlen per primer cop: “Aquell
dia el dimoni anava pel carrer”
“Vaig reconèixer el cadàver de l’Ache al Clínic i vaig haver de trucar la mare a
Buenos Aires; va ser horrorós”, explica Sílvia Farriol, que la va acollir a BCN
la Virreina. Farriol, que també va prendre la paraula en l’acte
de divendres passat, explica en una entrevista qui era Ache.

Albert Balanzà

E

l cas Chiván, l’intent de violació i posterior assassinat
el 19 de novembre de 1999 d’Ángeles Chiván, la jove
d’origen argentí que cada tercera setmana de novembre és recordada a Gràcia amb motiu del Dia Mundial
per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, només havia tingut ﬁns ara la versió freda de la investigació policial i el relat periodístic de detall. Vint anys després, però, han
emergit les veus de l’emoció, les de familiars i amics que van
conviure-hi en els seus 9 mesos a Barcelona. Divendres passat
hi eren, a la plaça de la Virreina, ﬁns i tot una germana, en un
clam de record per Ache, com tothom l’anomenava, i contra
“un maldito hijo del patriarcado” que una matinada de fred i
vent la va atacar mortalment a l’alçada del carrer Robí 18-22.
Sílvia Farriol i Francis Closas, un matrimoni amic de la família, la van acollir a casa els primers mesos abans que l’Ángeles es traslladés a un pis que compartia amb amigues al
carrer de la Santa Creu, un dels que pugen cap a Robí des de

D’on us ve la relació amb l’Ángeles i la seva família?
Ve de llarg i s’entronca amb l’Argentina a partir de la Guerra
Civil. Rafael Closas, l’avi del meu home, era conseller del govern de Lluís Companys, i el 1939 va marxar a l’exili cap a
França amb tota la família. Tenia quatre ﬁlls: l’Alberto Closas,
l’actor; en Jordi, la Núria i en Josep Maria, pare del meu marit. L’avi, abans que entressin els nazis a París, va enviar el
Jordi i l’Albert amb un oncle a l’Argentina...

La imatge d’Ángeles Chiván, divendres passat a la Virreina. Foto: A.B.

Un moment: un conseller de Companys, l’Albert Closas...
Sí. Amb l’oncle de l’Argentina no es posen d’acord i acaben a
Xile, on hi tenen amics, i coneixen Margarida Xirgu. La carrera de l’Albert esclata quan torna a Buenos Aires. Els avis,
de París tornen a Barcelona, i el meu sogre va a Buenos Aires,
i el 1946 hi neix el Francis, amb Conxita Badia fent-li de padrina. El meu sogre, que treballava a l’Aliança Francesa, es
trasllada a Salta i allà coneix els Chiván. Continua a pàgina 3
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Núria Pi (ERC)
visita Brussel·les
amb la sectorial
del partit

La consellera d’ERC a
Gràcia ha visitat aquest
dimecres el Parlament
europeu en un viatge
amb altres dirigents de
la sectorial d’Educació
dels republicans. També
la visita ha servit per fer
un homenatge al pedagog
i lliurepensador Francesc
Ferrer i Guàrdia.

Col·lectius socials
recordaran Rugé
amb un acte a
Can Batlló
Col·lectius com Amics
d’en Rugé, la plataforma
Pedro Álvarez o Justicia
para Juan Andrés Benítez
es trobaran dissabte a
Can Batlló per recordar
els 15 anys de l’assassinat
de l’activista llibertari a
mans de neonazis durant
la Festa major de 2004

BxCanvi proposa
fer tots els
tràmits a Gràcia
excloent el paper
El grup municipal de
BxCanvi presentarà
al proper ple del 3
de desembre un prec
perquè tots els tràmits
municipals es facin
de forma electrònica i
digital, fent campanya en
la línia “paper zero”

Política
Colau prioritza entitats
socials, habitatge i la
Salut en la seva visita
de dos dies a Gràcia
“Gràcia està molt afectada per l’especulació”, diu l’alcaldessa
Albert Balanzà

U

n mes i mig després d’estrenar el trasllat simbòlic de l’activitat institucional als districtes en
sessions de dos dies, l’alcaldessa, Ada Colau, ha desplegat
entre dijous i divendres una agenda que ha prioritzat les entitats
socials, l’habitatge i el barri de
la Salut per sobre de dinàmiques
històriques que abans se cenyien
bàsicament a dinar amb les entitats més tradicionals.
Colau, que dijous ha arribat al
Districte a primera hora del matí
per reunir-se amb la nova gerent,
Pilar Miràs, ha dedicat el matí a
l’habitual comissió de govern que
cada dijous es fa a l’Ajuntament i
que aquesta vegada s’ha fet a la sala
de pintures de la primera planta del
Districte, a tocar de la sala d’actes.
Més tard l’alcaldessa s’ha reunit
amb l’equip d’Alcaldia.
Al matí, però, Colau també ha
llançat un primer missatge a través
del seu compte d’Instagram enregistrant una storie amb el regidor
de Gràcia, Eloi Badia, a la porta del
Districte. “Gràcia està molt afectada per l’especulació i la gentriﬁcació, i l’habitatge és una de les principals lluites que tenim i la pensem
donar”, ha apuntat.
A la tarda de dijous Colau s’ha
programat dues visites en atenció
a dos dels segments extrems d’edat:
joves i gent gran; en primer lloc ha
participat en una narració de contes juvenils a la biblioteca Jaume

L’alcaldessa, Ada Colau, a la sala de pintures del Districte, durant la comissió de govern de dijous. Foto: Cedida

Picabaralla entre Badia i
ProVallcarca per l’espai verd. El
regidor de Gràcia va polemitzar
dimecres amb el president de
l’AV Pro Vallcarca, Francesc
Ruestes, quan va entendre
que l’últim insinuava que
l’Ajuntament treia verd per fer
habitatge. “No confrontarem
verd i habitatge”, va advertir.

Fuster i més cap al vespre s’ha presentat al ball de la gent gran que
cada dijous es fa a la Sedeta.
Aquest divendres la previsió oﬁcial d’agenda marca l’arrencada de
l’activitat oﬁcial a l’hora de dinar,
al centre cívic del Coll, on Colau
participarà en els àpats en companyia també per a gent gran i just
després es traslladarà a visitar les
instal·lacions del tennis La Salut i el
Gràcia Gimnàstic Club. Sense moure’s de la Salut, l’alcaldessa tancarà aquests dos dies visitant l’escola
Turó del Cargol i fent un cafè amb
una reunió amb veïns al gimnàs de
la mateixa escola.

•

Societat
Sílvia Farriol:
“La policia ho va
fer tot per trobar
l’assassí d’Ache,
però en 20 anys
ni una novetat”
Chiván va viure amb amics de la família,
va treballar al consolat argentí i va
militar en col·lectius de Vallcarca

Albert Balanzà

La família Chiván són, de Salta.
Sí. Els avis de l’Ache tenen arrels
sirianolibaneses de segona generació i en Francis es va fer amic d’un
dels ﬁlls, en Rodolfo, pare de l’Ángeles. Els pares del meu marit i ell
van tornar, però la relació amb els
Chiván s’ha mantingut tot aquest
temps de manera natural.

Quant de temps vau conviure?
Fins abans de l’estiu. Ella havia arribat al febrer i potser va canviar al
juny. Vivíem a casa amb els nostres
dos ﬁlls i ella va agafar la facultat
de Sociologia a mig curs, i allà va
començar a conèixer gent. Un cop
va entrar a treballar al consolat a
mitja jornada, ja va anar al nou pis.
Quina feina hi feia al consolat?
Administrativa.
...
En aquell moment, quan va passar el que va passar, es van portar
molt bé. El cònsol va venir amb mi
a l’hospital a reconèixer el cadàver.
...Seguíeu tenint-hi relació ﬂuïda.
Sí, sí, esclar.
Com era la colla de l’Ache? Divendres recordaven les reunions a La
Reina d’Àfrica, a Vallcarca.
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Opinió convidada
Amigues i amics d’Ángeles Chiván

Haciendo historia
en tu honor

V

oy a gritar hasta que me oigas, compañera. Voy a
gritar todo lo que en aquel momento, tan alejado del #Metoo masivo, de los protocolos institucionales para el duelo en los feminicidios, de los libros
de estilo con perspectiva de género, de los punts lila en
las ﬁestas mayores, de los millones de mujeres reconociéndonos en las calles, todo lo que en aquel momento
no pudimos gritar. Y no porque no supiéramos que había que hacerlo. Lo sabíamos. Y lo intentamos. Pero nos
quedamos descolocadas. Rotas. Afónicas todas. Y todos.
Tu asesinato fue un punto de quiebra en una trayectoria que estábamos un grupo amplio de jóvenes trazando
juntas y juntos. Las discusiones políticas, los conciertos,
los juegos, los amores... La vida de un grupo de veinteañeras y veinteañeros que se creían experimentados. La alegría de un grupo de veinteañeras y veinteañeros muy tiernitos recién llegados al placer de la construcción colectiva
allá arriba en Vallcarca. Muy duro fue, muy duro es darse
cuenta hoy de que han pasado 20 años, y cuales hubieran
sido tus pasos en esta Barcelona en la que te sentías tan
cómoda. Y cual hubiera sido nuestro futuro como grupo
si no te hubieran matado. Intenté hacerlo en aquel momento, pero ni siquiera ahora que soy madre de un par de
personas que se acercan velozmente a la veintena, con inquietudes como las nuestras, ni siquiera ahora me es posible llegar a imaginar el dolor de tu madre, de tu familia
en pleno, tan lejos, con tanto océano de por medio.
Veinte años más tarde apareciste nuevamente en la
portada de un diario. Y entramos en shock. Veinte años,
ya. Veinte años, y cuán injusto es. Veinte años y cuanta
rabia todavía.
Veinte años
y cuanto hemos aprendido. Veinte años
y allá estás. Y
todo un barrio,
tu barrio barcelonés aquí,
con vós. No,
dos barrios: también tu barrio de activista. Tres, cuatro
barrios: también nuestros barrios de adopción actuales. Todos los barrios te acompañan y quieren devolverte, Ache, a la vida, al aprendizaje colectivo, al disfrute.
Todos los barrios claman para devolverte esos 20 años
que te robó un malnacido; esos 20 años junto a vós, compañera, que nos robó un maldito hijo del patriarcado.
Pero hay un futuro, y lo pelearemos, como vós lo
peleaste aquella infame noche de viento y frío en
Barcelona. Y nos seguiremos poniendo los pañuelos
verdes que vós no llegaste a conocer. Y nos seguiremos
poniendo los lentes violetas con orgullo. Y nos pondremos la ira por bandera para decirle a todos los machos
del mundo que se acabó su hora; que cambien o se escondan, porque los encontraremos y no habrá tregua
que los salve. Porque las jóvenes de hoy están haciendo
historia, Ache. Y siguiendo la estela de las miles de mujeres que pelearon contra los asesinos en la historia. Y
siguiendo el rumbo de las veinteañeras de hoy, estamos
haciendo historia todas. Historia, con Ache en mayúsculas, en tu honor, querida.

Todos los barrios te
acompañan y quieren
devolverte, Ache, a la
vida, al aprendizaje

Ve de la portada.

I hi ha un moment que una ﬁlla del
Rodolfo vol venir a Barcelona.
Sí. En aquell moment, Buenos Aires
era una ciutat amb molta violència
i inseguretat. Vivien la família i els
cinc ﬁlls al barri de Boedo. Quan es
van plantejar que l’Ache vingués a
Barcelona, òbviament li vam oferir
que vingués a casa. Va estar vivint a
casa uns quants mesos ﬁns que va
trobar aquest pis per compartir al
carrer de la Santa Creu.
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Sílvia Farriol, dimarts després de l’entrevista . Foto: A. B.

El matrimoni que
va acollir la jove
té parentiu amb
un conseller del
govern Companys
Era una colla collonuda, d’activisme intel·lectual. No només eren de
la universitat. Una gent estupenda.
I va arribar aquell novembre.
Havíeu parlat feia poc?
Sí, sí. Parlàvem cada dos o tres
dies. I aquell dia me’n vaig assabentar d’una manera raríssima.
Era divendres al migdia i sentia les
notícies de lluny... No hi vaig parar
atenció. I a la tarda em va trucar
l’Agnès dient que no trobaven l’Ache, que no havia anat a treballar...
la vam localitzar al Clínic.
Com s’afronta una notícia així i
com es transmet a la família?
Jo vaig trucar la Laura, la mare,
des del Clínic mateix. Vaig reconèixer que era l’Ache, vaig haver

de trucar i li vaig haver de dir. Va
ser horrorós.
Us vau encarregar vosaltres de
tota la tramitació.
Sí. Ja vam decidir la repatriació
de seguida. Vam trigar una setmana però, un cop acabat tot el procés, vam volar amb el cos a Buenos
Aires. Al mateix aeroport, per intercessió d’un familiar que tenia relació amb la família del president De
la Rúa, un jet petit ens va dur cap a
Salta, i allà la vam enterrar.
Els pares també s’hi van desplaçar
o vivien allà en aquell moment.
Ells viuen a Buenos Aires. Allà hi
viu encara l’àvia, que té 98 anys, i
allà hi va néixer l’Ángeles.
La investigació, amb 900 testimonis, no ha servit de res.
A nivell policial ho van fer tot. Van
interrogar tot el cercle d’amics,
menys amics i menys menys
amics.
Vas dir divendres que va ser obra
del dimoni.
Ho mantinc. El dimoni aquell
dia anava pel carrer, i vés a sa-

•

[Escrit llegit en l’acte d’homenatge a
plaça Virreina, 15-11-2019]

ber què més ha fet. No deu ser ni
a Barcelona ara, perquè un perﬁl
així és rar que no hagi repetit.
Només se sap el perﬁl que va donar l’Ache abans de morir.
Sí, el poc que va poder dir ella. Uns
trenta anys, jaqueta fosca... No el
va veure ningú. Un hijo del patriarcado, que va dir la Paula divendres.
En cap moment heu rebut de la
investigació ni una sola novetat?
Res de res. Els primers anys sí que
vam tenir contacte directe amb una
comissària casualment per amics
comuns, però ja la van traslladar.

Com està la família després de tot
aquest temps?
Els germans han acabat venint a
Barcelona, tot i que els hi va costar. Els pares no hi han tornat mai
més. La Luz, dona del Paco, del
germà petit, hi era divendres a la
Virreina, perquè treballa al Cirque
du Soleil.
Què s’ha de fer per conservar el record de l’Ache?
Un acte anual és el millor i basar
en aquest fet una reﬂexió sobre la
violència de gènere sempre estarà
bé. Perquè està a l’ordre del dia.

•
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Plaça del Sol
allargarà la
vigilància policial
al 31 de desembre

Societat
Els propietaris de les casetes
d’Encarnació avisen l’Ajuntament
que el contenciós està en marxa i
que no avanci xifres d’expropiació
“L’obertura del mur es va fer molt malament”, admet Jordi Campalans

El pla de paciﬁcació de
plaça del Sol allargarà
ﬁns al 31 de desembre
la vigilància de Guàrdia
Urbana, ja reforçada
enguany ﬁns al 31
d’octubre, un cop ja
s’ha tancat el balanç
anual aquest dilluns en
l’última reunió de la taula
veïnal. Els veïns, que han
insistit en la reducció de
soroll i en el tancament
de l’àrea de jocs com
a reptes del 2020, han
valorat positivament
l’alliberament de l’espai els
dissabtes a la tarda amb la
programació de jocs.

El Districte farà
una sessió sobre
la Zona de Baixes
Emissions el 25-N
El regidor de Gràcia, Eloi
Badia, va anunciar en
l’audiència pública de
dijous passat, atenent
les intervencions sobre
problemàtiques de motos
i mobilitat, que el Districte
té prevista la celebració
d’una sessió informativa
especíﬁca a Gràcia de
l’anomenada Zona de
Baixes Emissions. La data
de l’acte serà el 25-N a la
biblioteca Jaume Fuster.

Salut Mental de
Gràcia estrena
al Cercle ‘La nit
de Sant Joan’
El projecte de teatre
comunitari portat a terme
enguany per Salut Mental
Gràcia -que forma part del
grup ATRA- culmina amb
l’estrena de La nit de Sant
Joan, de Dagoll Dagom,
el proper 25 de novembre
al Cercle, amb tots els
seients reservats. Ambiciós
i amb l’objectiu de trencar
tòpics i estigmes entorn
les malalties mentals,
el projecte ha comptat
amb la complicitat dels
germans Castells i Planas,
Mont Plans, Pilarín Bayés,
Jaume Sisa o el Cor Canta.

Albert Balanzà

E

l regidor de Gràcia, Eloi
Badia, va sorprendre dijous
passat en l’audiència pública a l’hora de posar una primera data -abans de Nadalcom a límit de solució per al procés
d’expropiació de les casetes d’Encarnació, en un moment que les
negociacions entre l’Ajuntament i
l’equip d’advocats d’Encarnación
S.L. ja ha començat per abordar
el futur que els propietaris mantenen com a projecte immobiliari
i que el consistori projecta com a
illa d’equipaments.
Però els propietaris de les casetes, en els últims dies de nou en el
centre de la polèmica per l’obertura d’un mur que ha comportat un
expedient sancionador per part
de l’Ajuntament, han sortit aquesta setmana a refredar les expectatives d’acord immediat. El portaveu d’Encarnación Invest, Jordi
Campalans, ha assegurat que el
procés contenciós per denunciar l’Ajuntament per l’impediment
d’execució de la llicència d’obres
que havia de permetre aixecar una
promoció de 28 habitatges i 42 places d’aparcament està “en marxa”
i que és “molt realista” que la propietat el vugui tirar endavant. “Si
tenim uns permisos, retirar-se no
és una opció”, apunta.
Campalans, en conversa amb
L’Independent, ha admès que el
plantejament dels propietaris passa
en tot cas per “ser positius” i intentar arribar a un acord amb l’administració en un conﬂicte que ara fa
un any va esclatar socialment quan
els veïns van impedir que les mà-

La façana, mal enderrocada per dalt, dijous, amb operaris treballant. Foto: S.L.

Queixes a Penitents pels pisos
socials que reduiran un parc. Els
veïns de la part nord de Penitents,
per sobre del passeig de la Vall
d’Hebron, s’han deixat sentir tant
a l’audiència pública com al consell
de barri de Vallcarca pels primers
moviments de construcció de la
promoció de 34 pisos del Patronat
Municipal de l’Habitatge al gir de
la carretera de Sant Cugat. “És
l’única zona verda que tenim”,
apunta Manuel Hernández.

quines culminessin l’enderroc dels
dos casalots i l’alzina bicentenària
que hi ha en la ﬁnca dels números
13, 15 i 17 del carrer Encarnació. No
obstant això, Encarnación Invest
no subscriu els càlculs d’expropiació que ha fet públics l’Ajuntament:
primer al voltant dels 10 milions
d’euros i després entre 4,69 i 4,92
milions d’euros, als quals caldrà
afegir possiblement danys i perjudicis i costos judicials. “Ni l’Ajuntament ni nosaltres podem dir la xifra que volguem; no té sentit parlar
de xifres”, afegeix Campalans.
El Districte de Gràcia, tal com
va explicitar Badia també en l‘audiència pública, ha obert un expedient sancionador recentment a
Encarnación Invest per l’episodi polèmic d’obertura d’un mur el passat
7 de novembre que va derivar en el
despreniment d’una part de la façana de la ﬁnca que toca més a la cantonada amb el carrer Manrique de
Lara. “Es va fer una avaluació prèvia però l’execució es va fer molt
malament”, ha admès Campalans,
que en qualsevol cas vincula aquesta última acció a la necessitat que
Parcs i Jardins tingui una via d’entrada per fer mesuraments i neteja del solar. “Són les conseqüències
de tenir una obra mig aturada”, ha
dit. La propietat també ha anunciat que la neteja del solar, on encara
hi ha peces d’amiant i fustes apilades des de fa un any, es farà en els
pròxims dies, un cop el jutjat ha aixecat el precinte de manera temporal perquè els operaris accedeixin
a la finca. La plataforma Salvem
L’Alzina, per la seva banda, ha programat aquest dissabte un vermut
i un dinar sota l’alzina, al carrer
Manrique de Lara.

•

L’Univers vol peatonalitzar Bailèn
L’AFA adreça una carta al regidor on hi afegeix millorar l’entorn de la plaça John Lennon
A. B.

E

l debat sobre la qualitat de
l’aire, amb la publicació del
rànquing d’escoles amb un
entorn més contaminat, ha disparat les alarmes de l’Associació
de Famílies de l’Univers, perquè el
centre se situa a la franja alta d’escoles més contaminades, i la primera proposta ja ha estat tramesa
per carta al regidor de Gràcia, Eloi
Badia: la paciﬁcació del tram de
Bailèn entre Travessera de Gràcia
i Pare Claret. Al document, l’AFA
és conscient que la reordenació

d’aquest entorn està vinculat al
projecte de superilles, però alhora recorda que el Districte no ha
anat més enllà de endarrerir la paciﬁcació ﬁns que marxi el mercat
provisional de l’Abaceria del passeig de Sant Joan. La carta també posa sobre la taula altres problemes de l’entorn de l’escola que
s’han debatut en els últims mesos,
com una millora de l’àrea de jocs
de la plaça John Lennon i la problemàtica de trànsit de pas que hi
ha a Quevedo, amb un famós bypass utilitzat per les motos per
evitar els semàfors de Torrent de
l’Olla i Travessera de Gràcia.

•

Cotxes passant per davant de l’escola L’Univers, al carrer Bailèn. Foto: S.L.
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L’Europa perd
dos punts a
Igualada en el
temps afegit

Esports
Jordi Gascón: “Em vaig
quedar sense paraules,
no m’esperava el premi”
El jugador del ‘Cata’ va guanyar el premi com a millor
esportista de l’any en els Premis Nit de l’Esport de Gràcia

Des de ﬁnals de setembre
l’Europa ha guanyat
pràcticament tots els
partits que ha jugat,
excepte a camp de
l’Horta i l’últim partit
a Igualada. A tots dos
coincideix que els locals
van aconseguir el gol de
l’empat en el temps afegit,
han deixat els escapulats
sense sumar dos punts i
amb un gust agredolç. A
l’Igualada, Jordi Martínez
va avançar els escapulats
a la primera meitat, però
Martí Just va fer el gol de
l’empat en el minut 93.

Safa Claror i
Lluïsos de Gràcia
s’enfronten en
el derbi femení
Dissabte a partir de les
sis de la tarda, el pavelló
del Claror Sardenya
acollirà el derbi gracienc
de la Primera Catalana
femenina de bàsquet
entre el Safa Claror i els
Lluïsos de Gràcia. Les
taronges es presenten
amb un balanç de set
victòries i només una
derrota, i les blaves, que
van començar amb quatre
derrotes la temporada,
han capgirat la situació
i han guanyat els últims
quatre partits.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 13
CF Igualada 1- 1 CE Europa
1. CE L’Hospitalet ............. 29 punts.
4. CE Europa ..................... 23 punts.
Jornada 14
23/11 (12h) CE Europa - CF
Perelada

Primera Nacional Femenina
Jornada 10
CE Europa 2 - 1 CF Igualada
1. RCD Espanyol B ............ 28 punts.
6. CE Europa..................... 16 punts.
Jornada 11
24/11 (16:00h) FC Sant Pere
Pescador - CE Europa

Albert Vilardaga

J

ordi Gascón (Barcelona,
2002) és jugador del CN
Catalunya va ser escollit
com a millor esportista de
l’any en els Premis Nit de
l’Esport de Gràcia gràcies a la medalla de plata aconseguida amb la
selecció espanyola juvenil a l’Europeu disputat a Tiblisi (Geòrgia).
Com vas començar a jugar a waterpolo?
Als 12 anys, abans havia jugat a futbol a l’escola, però en vaig acabar
cansat. La piscina sempre m’havia
cridat l’atenció, però la natació la
veia avorrida i monòtona, tota l’estona veia que feien el mateix. Vaig
provar el waterpolo al ‘Cata’ i m’hi
vaig quedar ﬁns avui, i la veritat és
que estic molt content.
Quantes hores hi dediques al dia?
Unes sis hores al dia. Al matí entreno al CAR (Centre d’Alt Rendi ment) de Sant Cugat que ens
adapten els estudis i l’entrenament. Normalment de vuit a onze
del matí tenim classe, després entrenem ﬁns a l’hora de dinar, les
dues o les tres. A la tarda tornem
a anar a classe, i després entrenem amb el nostre club. Nosaltres
per exemple, amb el ‘Cata’ acostumem a entrenar de vuit a deu
de la nit.
Jugues a la categoria juvenil, però
també amb l’equip sènior.
Sí, és una bona oportunitat, el joc
canvia amb l’equip absolut, els ju-

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 8
CB Santa Coloma 73 - 81 Lluïsos de
Gràcia
1. CB Mollet B ............................. 6-2.
4. Lluïsos de Gràcia ......... 6-1 (-1 p).
Jornada 9
24/11 (18h) Lluïsos de Gràcia Lliçà d’Amunt

Primera Catalana Masculina
Jornada 8
23/11 (17:45h) CB Cabrera - UE
Claret
24/11 (16:30h) CB Ciutat Vella Vedruna Gràcia

“Entreno sis
hores al dia, al
matí al CAR i a la
tarda al ‘Cata’”,
explica Gascón
gadors estan més fets físicament,
el joc és més dur, i de mica en mica
me n’he d’anar acostumant.
Et van donar el guardó al millor
esportista per la plata en l’Europeu juvenil, com el recordes?
Amb un gust agredolç, és cert que
vam quedar subcampions, ens
vam penjar la medalla de plata que
pocs ho poden dir, però sempre et
queda l’espina de pensar que podies haver guanyat. Malgrat això, la
veritat és que va ser una experiència inoblidable.

Jornada 8
Lluïsos de Gràcia 60 - 47 AESE
Sant Fruitós 53 - 33 Safa Claror

Cara i creu al CN Catalunya. Els
dos equips absoluts del ‘Cata’
van disputar dos duels directes,
l’equip masculí va aconseguir
derrotar per la mínima al Canoe
(10-11) gràcies a una parcial de
0-4 en el primer quart. Les noies
no van tenir tanta sort i van
caure per 9 a 8 en un partit on
les gracienques van anar una
estona per davant i es va acabar
decidint per petits detalls.

Quan vas pujar a l’escenari del CAT
a recollir el premi vas mostrar-te
molt tímid.
La veritat és que sí, però perquè
no m’ho esperava, i quan la presentadora em va fer una pregunta
no vaig saber què respondre i em
vaig quedar sense paraules.
Tens algun waterpolista de referència?
Quan ets més petit sempre et ﬁxes amb els que juguen al primer
equip i més o menys a la teva posició. Ara em ﬁxo més en els jugadors balcànics, i sobretot m’agrada
el serbi Duško Pijetlović.

•

1. Joventut Les Corts ................. 7-1.
3. Safa Claror .............................. 7-1.
8. Lluïsos de Gràcia ...................4-4.
Jornada 9
23/11 (18h) Safa Claror - Lluïsos de
Gràcia

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 8
Real Canoe 10 - 11 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta .......21 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts.
Jornada 9
23/11 (18h) CN Catalunya - CN
Mataró

Lliga Premaat Femenina
Primera Catalana Femenina (G1)

El jugador del CN Catalunya Jordi Gascón en plena acció. Foto: Cedida

Jornada 7
CN Rubí 9 - 8 CN Catalunya
1. CN Mataró......................21 punts.
8. CN Catalunya ................. 4 punts.

Jornada 8
23/11 (12h) CN Catalunya - CN
Terrassa

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 6
Gràcia FS 2 - 2 Club Esportiu
1. Gràcia FS ........................15 punts.
2. Sant Andreu Sagrera ....12 punts.
Jornada 7
23/11 (19:30h) M. Sants - Gràcia FS

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 7
CPP Igualada 4 - 2 Lluïsos de
Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia ...........12 punts.
2. CTT Borges ................... 10 punts.
Jornada 8
23/11 (17h) Lluïsos de Gràcia - El
Ciervo

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 7
Handbol Sant Llorenç 23 - 19
Handbol Claret
1. HC Laietà Argentona ... 14 punts.
9. Handbol Claret............... 4 punts.
Jornada 8
Handbol Claret - AE Aula

Jornada 9
CH Claret 0 - 4 FC Martinenc
1. Cerdanyola CH.............. 27 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts.
Jornada 10
24/11 (11:30h) Cerdanyola CH - CH
Claret
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La Fontana intensifica el
debat sobre el canvi climàtic
El CJB i l’equipament impulsen diferents accions per la sostenibilitat
Sergi Lou

Forquilla gegant a Lesseps contra els residus
Aquests dies es pot veure a la plaça Lesseps l’escultura
d’una gran forquilla de plàstic en una acció emmarcada a la
Setmana Europea de Prevenció de Residus. La campanya de
sensibilització s’ha estès a d’altres punts de la ciutat. L’objectiu: aconseguir reduir les deixalles per no ser la segona àrea

amb més residus plàstics al mar, després de la costa que va
de Sicília a Turquia. Informadors ambientals han ajudat els
veïns a identificar hàbits, gestos i rutines que es fan en el dia
a dia sense adonar-nos i que perjudiquen el medi ambient i,
per contra, quins són els consells per evitar-los.

editorial
Ciutadania
responsable
Aquests dies s’ha portat a terme a
Gràcia una nova edició de la campanya Renova la teva roba dirigida als
joves, una fórmula que segueix els
principis bàsics del consum responsable i conscient; l’intercanvi com a
eina d’educació per a la sostenibilitat,
que diu l’Ajuntament. Doncs sí, absolutament.Traspassar o compartir roba
amb familiars, amics i coneguts és una
pràctica antiga que s’ha recuperat
amb més intensitat els darrers temps.
No només perquè la crisi ha frenat
el consum sinó perquè ha provocat
també un canvi de mentalitat sobre el
nostre model actual econòmic i social.
Reaprofitem, compartim, reparem, i
de pas descobrim tot el que amaga la
indústria del tèxtil, aquell model que
busca el màxim benefici amb greus
conseqüències socials i ambientals.Al
Districte hi ha propostes de botigues
de roba ecològica i ètica, espais per
aprendre a cosir, tallers als equipaments per aprendre a customitzar
les peces, mercats d’intercanvi... El
debat de la roba i de la indústria de
la moda també ha posat en marxa
tot un moviment de denúncia sobre
el funcionament perjudicial de l’actual
model i han començat a aparèixer tot
d’alternatives que, tot i que encara
no són les opcions més esteses, sí
van creant una consciència entre la
ciutadania, cada cop més responsable,
cada cop més conscient, cada cop
més solidària. Els canvis han de venir
de tot arreu, començant per les nostres decisions i accions diàries, i pel
nostre nivell d’exigència cap aquells
que tenen més capacitat i poder per
canviar les coses.

[el tema del mes]
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més
sostenibles
+ sostenibles

Acció a plaça Lesseps per
reduir els plàstics d’un sol ús

La problemàtica de les
persones sense llar, al cicle
desembre solidari del Coll

S.L.

L’escultura de la forquilla estarà a la plaça Lesseps fins el 24 de novembre

Aquests dies es pot
veure a la plaça Lesseps
l’escultura d’una gran
forquilla de plàstic en
una acció emmarcada
a la Setmana Europea
de Prevenció de Residus. La campanya
de sensibilització s’ha
estès a d’altres punts
de la ciutat. L’objectiu:
aconseguir reduir les
deixalles per no ser la
segona àrea amb més
residus plàstics al mar,
després de la costa que
va de Sicília a Turquia.
Redacció
Fins al 24 de novembre la plaça Lesseps comptarà amb un
punt informatiu per conscienciar
sobre la responsabilitat de la
ciutadania en la reducció dels
problemes derivats de la contaminació dels plàstics d’un sol ús.
Amb una escultura gegant d’una
forquilla de plàstic l’acció pretén
cridar l’atenció de la ciutadania
per tal de sensibilitzar sobre la
necessitat de generar menys residus. Hi haurà informadors am-

bientals que ajudaran els veïns a
identificar hàbits, gestos i rutines
que es fan en el dia a dia sense
adonar-nos i que perjudiquen el
medi ambient. També es poden
consultar al web de l’ajuntament
les rutines més esteses, com ara
demanar bosses de plàstic al súper, fer servir canyetes de plàstic
o embolicar l’entrepar amb paper

S’han difós els hàbits
del dia a dia que més
perjudiquen el medi
ambient i com evitar-los
d’alumini, per consells que evitin
generar més residus: portar
bosses de roba per fer la compra, utilitzar canyetes de paper
o bambú o posar l’esmorzar en
un portaentrepans reutilitzable.
L’acció s’emmarca a la Setmana
Europea de Prevenció de Residus,
i l’Ajuntament de Barcelona ha
impulsat la campanya PlàsTICS
amb diferents accions per conscienciar sobre la responsabilitat
ciutadana en la reducció de residus i, en concret, dels plàstics
d’un sol ús.
Així, a més de la forquilla a Lesseps, s’ha pogut veure al carrer
Numància (prop de L’illa Diagonal) l’escultura d’una gran bossa
de plàstic, una canya gegant a la
plaça Font i Sagué i una ampolla
de la mateixa mida a la plaça
Major de Nou Barris.

L’Ajuntament també ha difòs
l’informe fet per l’ONG WWF,
on s’assegura que la regió del Mediterrani és la quarta productora
de plàstic del món, i genera 24
milions de residus plàstics cada
any. L’equivalent a 33.800 ampolles d’aigua per minut es llença al
mar. Després de Silícia a Turquia,
les costes de Barcelona són la
segona àrea en les quals més
s’aboca residus plàstics al mar.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que rep el
suport del programa LIFE+ de la
Comissió Europea, té per objectiu organitzar durant una mateixa
setmana i arreu del continent,
accions de sensibilització sobre
la prevenció de residus.

Del 10 de desembre al 6 de
gener tindrà lloc el cicle Desembre solidari al centre cívic
El Coll La Bruguera, enguany
centrat en les persones que
viuen al carrer i que pateixen
situacions de marginació. El
cicle busca promoure una mirada solidària cap a la realitat
d’aquestes persones. El cicle
s’inaugurarà amb l’exposició
Viuen al carrer perquè volen,
organitzada per la Fundació
Arrels. A través 27 imatges i
sis textos que les acompanyen,
la mostra interpel.la al espectador sobre què sap realment
sobre les persones sense llar,
o si són conscients dels prejudicis que envolten aquesta
realitat, precisament per desmuntar-los. També aquest dia
tindrà lloc una taula rodona
on es donarà a conèixer el
treball que fan diverses entitats
en el camp de l’atenció a les
persones que viuen al carrer,

amb la participació de representants de Fundació Arrels,
ASSIS, l’associació Lola no estàs
sola i altres. Dissabte 14, està
prevista la jornada solidària
amb les sense sostre. “Lola no
estàs sola” és un projecte feminista que pretén empoderar
a dones i sensibilitzar al teixit
social. Parteix de les necessitats i la manca de recursos que
pateixen les dones en situació
de carrer amb l’objectiu de dotar-les d’un espai on sentir-se
segures i acompanyar-les en el
seu procés. Diumenge 15 a les
18h, concert de Nadal a càrrec
de la Coral Mare de Déu del
Coll i MUSICUS Orquestra
de flautes dolces del Coll a
benefici del Banc d’Aliments
del barri. I dijous 19, Miquel
Fuster, dibuixant i il.lustrador
que va viure al carrer durant
molts anys, presentarà un recull d’obres on explica la seva
experiència.

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
.la Placídia
Plaça Gal
Gal·la
Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turull
Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte
Dos
dissabtes
al al
mes
mes
dede
1010
a 14h
a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. Director de l’Independent de Gràcia: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia
Manzanera Coordinadora del suplement De Verd: Silvia Manzanera. Redacció: Albert Vilardaga, Ignasi Fortuny, Marc Vilajosana, Òscar Mejías. Maquetació: Sergi L.B. Publicitat: Hector Giménez (692 601 263).
Imprimeix: Indugraf Offset SA. Dipòsit legal: B-32.478-00

Amb el suport de:

[3]

escoles + sostenibles

Contaminació acústica,
objectiu a la Salle Gràcia
En el marc de la microxarxa Sssplau, l’alumnat de 2n d’ESO de
l’Escola la Salle Gràcia
elabora un mapa sonor
dels carrers al voltant
del centre i proposa
accions per minimitzar-ne l’impacte.
La microxarxa Sssplau és una
proposta educativa d’Escoles
+ Sostenibles que té per finalitat preparar l’alumnat perquè
sigui conscient, actuï i participi
en la millora de la gestió sostenible d’un entorn col.lectiu.
Una proposta que, a partir de
l’anàlisi de la realitat de cada
centre, pretén identificar els
espais i els moments del dia que
siguin més problemàtics, identificant els sorolls, comprenent
els seus efectes sobre la salut i

Alumnat de 2n d’ESO de la Salle Gràcia amb un sonòmetre

A la primera fase del projecte es va fer un estudi del nivell sonor de l’entorn

sobre l’aprenentatge i buscant el
compromís per portar a terme
accions conjuntes que millorin
la seva qualitat acústica.
En aquest marc, l’alumnat de 2n
d’ESO de l’Escola la Salle Gràcia
va participar durant el curs passat
en l’Sssplau i va analitzar la qua-

litat acústica del seu entorn més
proper. El projecte va consistir,
en primera fase, en fer un estudi
del nivell sonor dels carrers al
voltant de l’escola per a localitzar espais problemàtics, amb
alts índexs de soroll, on caldria
prendre mesures i actuar. Per a

fer-ho, van utilitzar uns sonòmetres amb els quals els nois i noies
van realitzar les mesures. Durant
la segona fase, després de realitzar el treball de camp, els grups
van elaborar un mapa sonor i
un pòster explicatiu. A més a
més, van recopilar una sèrie de
suggeriments i idees que poden
ajudar a minimitzar la contaminació acústica al voltant de l’escola.
Aquest va ser un aprenentatge
vivencial, multidisciplinari i aplicat
a l’entorn immediat!
La signatura del compromís
Un altra notícia significativa d’Escoles Sostenibles va ser l’acte
de Signatura del Compromís

Ciutadà per la Sostenibilitat que
va tenir lloc el passat mes d’octubre i que dóna la benvinguda
al curs 2019-2020 a més de 240
alumnes i docents de 43 centres
educatius amb una trobada que
va voler reivindicar l’emergència
climàtica actual connectant amb
un personatge del futur.
Amb la celebració d’aquest acte i
l’inici de curs el programa Escoles + Sostenibles, es consoliden
un total de 358 centres educatius que formen part de la xarxa,
dels quals 12 s’incorporen per
primera vegada, 9 ho fan després
d’un temps de no ser-hi i 43 que
presenten el seu primer projecte
triennal o el renoven.

[per darrere]
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La Fontana i el Consell de la Joventut se
sumen al debat de l’emergència climàtica
Sergi Lou

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat el passat
mes de setembre el Consell de
Joventut de Barcelona va editar un mapa de la ciutat que
calcula el temps de trajectes
curts a peu o en bicicleta amb
l’objectiu d’incentivar una
mobilitat més saludable, i que
es tingui en compte com a alternativa al transport públic.
Aquesta és una de les nombroses accions que des del
CJB i la Fontana s’impulsen
entorn la sostenibilitat, com
ara el suport al moviment
Fridays for future.
Silvia Manzanera
Amb el dibuix de les línies de metro de
la ciutat, el mapa indica els minuts aproximats que es triguen entre les diferents
estacions. L’objectiu del CJB és fer veure
als joves que moltes vegades surt més
a compte anar caminant que esperar al
bus, al temps que resulta una manera
molt saludable de moure’s per la ciutat. El
mapa s’ha repartit (i encara es distribueix,
com aquesta setmana juntament amb la
publicació) en els diferents equipaments
juvenils del districte i també la ciutat,
punts d’informació jove o entitats mem-

Aparcament de bicis a la plaça de la Fontana, que també ofereix un punt de reparació

Xarxa d’intercanvi de roba jove
A banda del punt fix d’intercanvi de roba
que hi ha a la Fontana, Robacoop, durant
tot aquest mes l’equipament gracienc ha
tornat a posar en marxa la xarxa d’intercanvi de roba Renova la roba jove, on
les persones interessades poden portar
la roba que ja no utilitzen al punt renova
més proper i intercanviar-les per altres
peces de vestir i així evitar comprar-ne
de nova. A la Fontana, l’acció s’ha portat
a terme aquest dijous 21 de novembre,
amb taller per costumitzar la roba inclòs.
Segons el mateix centre, el consum europeu de productes tèxtils és de 20 quilos
per persona i any, molt per damunt de

la mitja internacional que és de 8 quilos.
L’impacte ambiental de la producció de
les matèries per produir roba és molt
elevat: gran consum d’aigua i pesticides
en els conreus de cotó (la majoria no són
ecològics) i l’ús de derivats del petroli per
a obtenir fibres sintètiques, tot i que hi ha
una tendència a l’alça del sector tèxtil ecològic, més respectuós amb l’entorn i les
persones treballadores. La iniciativa està
dirigida a joves de 12 a 35 anys i els punts
d’intercanvi apareixen al Mapa Barcelona
més Sostenible (www.bcnsostenible.cat).
Lluïsos de Gràcia també s’ha sumat al
programa del 18 al 22 de novembre.

bres. Fins ara, el feedback, tot i tractar-se
d’una campanya enfocada a la persona, ha
estat “positiu”, segons explica Luis Fernández, secretari del projecte Mobilitat
Sostenible del CJB.
Pel que fa a d’altres campanyes o accions
que s’impulsen des del CJB i l’equipament
gracienc, destaca el suport al moviment
Fridays for future. “L’equipament cedeix
gratuïtament a les entitats vinculades a
aquest moviment l’espai que necessitin”,
assegura el jove. Com a membres del
consell de sostenibilitat i amb l’eix de la
qualitat de l’aire sobre la taula, els joves
han pogut aportar una nova mirada
activista i aportar el seu punt de vista
sobre els canvis i les propostes que s’han
acordat referents a les diferents accions
per reduir les emissions i contribuir a
rebaixar la contaminació atmosfèrica de
la ciutat. “Hi ha molts fronts oberts en
aquesta àrea però almenys s’ha posat a
l’agenda política per discutir-ho i en el
marc de les lluites que es poden fer s’han
donat un mínim d’eines”, afegeix en Luis.
Pel que fa als projectes o accions concretes emmarcades en la línia més sostenible
de La Fontana, el jove destaca l’edició de
la Guia d’autoevaluació ambiental pensada
perquè les entitats juvenils es facin una
autodiagnosi per saber si són sostenibles
o les Jornades de Sostenibilitat que es van
celebrar abans de l’estiu. Allà es va fer
una taller dirigit als esplais i agrupaments
per aprendre a tenir campaments que
provoquin un impacte mínim en l’entorn.
La Fontana també compta amb una Espai
Amics de la bicicleta (per poder revisarles i reparar-les), un aparcament a la plaça,
i participa a la marató energètica entre
equipaments per millorar en eficiència
energètica i en pràctiques sostenibles.

Opinió

L’Independent de Gràcia
22 de novembre de 2019

Cartes al director
Editorial

Ache II, amb noms i cognoms

N

o és un prodigi per al periodisme d’investigació –si és que n’hi ha
cap altre, que diria Ramon Barnils- trigar vint anys a fer un retrat
aproximat d’una jove que va saltar a les pàgines dels diaris el 1999
després de patir un intent de violació i posterior assassinat. Han hagut
de passar vint anys i la trobada fortuïta amb amics i familiars d’Ángeles
Chiván ara fa una setmana, en l’acte de record de la plaça de la Virreina,
perquè a la ﬁ comencem a conèixer qui era Ache. Més enllà de la investigació policial i del relat periodístic del cas, qui era Ache? Quines eren les
seves inquietuds vitals als seus 21 anys? Què n’esperava de Barcelona?
Com era el seu entorn de gent amb qui va compartir vivències? Avui ho
sabem molt més que ahir. Gràcies als amics i familiars que ens han ofert
el seu testimoni, per primer cop.
La història que en aquest número explica Sílvia Farriol és impressionant: s’arrela a la Guerra Civil i l’exili dels catalans a Llatinoamèrica, connecta un conseller del govern de Lluís Companys i l’actor Albert Closas
i relliga aquesta família amb
els Chiván ﬁns que Ache decideix venir a Barcelona des de
Buenos Aires. A Barcelona Ache
no és una desarrelada, perquè
hi troba el caliu dels ClosasFarriol, els amics de sempre
dels seus pares, a 10.500 quilòmetres de distància; també perquè de seguida entra a treballar
a mitja jornada al consolat argentí, i també perquè ben aviat fa colla a la universitat i a La Reina d’Àfrica de Vallcarca. Ache no és una migrant qualsevol.
“Aquell dia el dimoni anava pel carrer”. “Un hijo del patriarcado”.
Aquesta és l’única explicació que en treuen els amics i familiars de l’Ache
a Barcelona vint anys després, sense esperança ja de trobar l’assassí que
la va assaltar una matinada de dijous a divendres a poquíssims metres del
seu pis compartit, al carrer de la Santa Creu, un dels que connecta Robí
amb la plaça de la Virreina. Per uns metres no hi va arribar. Però ara sabem, per ﬁ, qui era Ache: un referent.

Gràcies als amics i
familiars que ens han
ofert el seu testimoni,
sabem ara qui era Ache

Ull de
dona

Un referèndum
d’autodeterminació és
un abans i un després

Conxa Garcia
La dinàmica de les eleccions i l’accés a
les institucions ajorna la independència
de Catalunya. Ajorna el que es va decidir
en un referèndum d’autodeterminació.
També, arracona el mateix referèndum. S’ha creat un ambient polític que
ho permet. Amb l’excepció de Primàries
Catalunya i pocs més, ja no es reivindica la seva vigència. ERC suplicant una
amnistia. JXCAT pactant amb el PSOE
a la Diputació de Barcelona. CUP cercant alternatives viables. I per postres
el Consell per la República demanant un
nou referèndum. Certament, el nostre
vot de l’1 d’octubre pot quedar en un calaix. Tsunami Democràtic, dins la lògica
partidista, és una decepció. L’Assemblea
ja va al ritme del CxR i Òmnium que parla molt de democràcia té 180.000 socis ensomniats. Deﬁnitivament, ens
urgeix buscar nous polítics que assumeixin el mandat democràtic del Primer
d’Octubre. En democràcia, no es pot girar
l’esquena a les aspiracions col·lectives,
tant que parlen els catalans de llibertat.
La defensa de la república, CDR, esdevé
greu una vegada més.
Llorenç Prats

El novembre és aniversari d’okupacions a Gràcia: el passat 11 de novembre es complien 30 anys de la Kasa de la
Muntanya, sense massa soroll a xarxes (algun tuit); aquest
dijous ja fa quatre anys que el casal Tres Lliris es va installar a l’excomissaria de Nil Fabra amb Torrent de l’Olla, i els seus impulsors han fet un manifest bàsicament commemoratiu; i el dia 30 el Banc
Expropiat celebra vuit anys amb alguns actes a la plaça John Lennon. A
veure si s’anima la cosa...
El
dependent

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

Nova col·laboradora

A

questa columna fa més de deu anys
que ens la van oferir a la Vocalia de
la Dona de l’AVV. Vila de Gràcia, després que la Marta Duñach, que la va iniciar, ho deixés. Vam decidir coordinar-la
tot oferint-la a totes aquelles veïnes que
hi volguessin escriure. Ja ho sabeu, animeu-vos! Vam començar fent-la la Sara
Reñé i jo mateixa en setmanes alternes.
Més tard vam passar a coordinar-la des
de Comunicadores amb Gràcia. Hi han

Lola Capdevila,
gracienca molt activa,
escriu a diferents
projectes culturals
escrit esporàdicament d’altres gracienques: Joseﬁna Altés, Carmen Domínguez,
Puri Pérez, Maud Franzén, Anna de la
Varga... Fa uns anys la Sara escriu només
la tira de l’especial de la Festa Major. Ara
us presentem una nova col·laboradora
que farà la columna de la darrera setmana del mes: Lola Capdevila i Campà, que
és diplomada en Infermeria i Psiquiatria
per la UB i llicenciada en Filosoﬁa i
Lletres per la UAB. A més ha estudiat
Sociologia, Música, i Organització d’Actes i Protocol. També ha estat vinculada
a diferents universitats com a docent en
postgraus i màsters. Prejubilada el 2013,
és una jubilada molt activa i escriu i collabora en diferents projectes socials i
culturals. A més, ha escrit alguns relats
curts que han estat premiats i publicats.
Enguany ha acabat d’escriure la seva
primera novel·la a l’espera de publicació.
Tot un luxe.

•

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. Director: Albert Balanzà.
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Amb la
col·laboració:
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Opinió convidada

el
bloc

Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i
Feminismes de les Escoles Públiques de Gràcia

Visca el Senyor Scrooge!
Josep M. Torralba

N

o sé si és bo o dolent intentar que
no es perdin coses que funcionen
i voler recuperar-ne d’altres que
sempre haurien d’haver estat. A Gràcia
som experts en fer d’un xiulet o d’una salutació una proposta festiva nova. Viure
la cultura popular i les tradicions al carrer és un fet que identiﬁca clarament al
nostre Districte. És per això que molt sovint em sorprèn que costi tant fer segons
què a segons qui.
Com a tot arreu, les entitats tenen alts
i baixos i poden arribar a desaparèixer.
Fa poc explicava un cas en concret, on
la feina que feien era una bona idea i no
s’hauria de deixar perdre. Aquest serà
el cas de la festa de La Marató a Gràcia
que, si no hi ha un daltabaix, continuarà el seu camí, tot i que l’entitat que la
va organitzar des del primer dia, ja no hi

La celebració del Nadal,
esperit meravellós,
semblava deixat de la
mà de qualsevol Déu
formarà part com a tal. Sortirà d’aquella manera i potser no com ens agradaria, però el fet important és que es continuarà fent. Aquest seria un exemple de
no perdre, però ara ve l’exemple d’allò
que sempre hauria d’haver estat: l’Esperit Nadalenc. Mira que importem coses estranyes de tot arreu i la celebració
del Nadal, aquell esperit tan meravellós,
semblava deixat de la mà de qualsevol
Déu. Només calia passar per Plaça de la
Vila i veure què negra i trista estava. Sort
que hi ha graciencs que tenen aquest esperit durant tot l’any i s’han engrescat a
intentar omplir la plaça d’activitats, per
la canalla (i no tan canalla), durant quasi
dues setmanes. A totes aquelles persones que ho estan fent possible i a les que,
quan s’assabentin, segur que s’hi sumaran a corre cuita... Moltes gràcies!

•

Contra les violències
masclistes, educació
afectiva-sexual ja!

A

quest estiu condemnàvem amb ràbia i tristor les violacions que van tenir lloc durant les festes del nostre barri. Eren dies d’alegria, diversió i comunitat
per a moltes, però per a quatre de les nostres veïnes es van convertir en vides truncades per una de
les formes de violència masclista més cruels i inhumanes.
Veïnes i veïns de Gràcia: la violència masclista no és
d’altres espais i d’altres temps. Des de les violències més
invisibles ﬁns a la cultura de la violació, a les dones del
barri ens acompanyen cada dia, com una ombra imperceptible però implacable. També a Gràcia, als nostres carrers, a les nostres cases. Amb formes subtils i invisibles,
com l’humor sexista dels xats, la publicitat cosiﬁcadora
de les pantalles o la invisibilització i el menysteniment
de les nostres accions. Però moltes de les nostres veïnes
són també víctimes de formes explícites de violència. En
un sol any, a Gràcia, des d’octubre del 2018 ﬁns a l’octubre de 2019, hem tingut constància de 185 casos de violència en l’àmbit de la llar, dels quals 120 van ser etiquetats
com a violència de gènere i 65 de violència domèstica. I
sabem que en aquests moments, des de l’oﬁcina d’atenció
a la víctima de la comissaria dels mossos, al districte de
Gràcia s’està fent el seguiment a 127 expedients, 110 dels
quals tenen ordres de protecció vigents. La violència masclista, dèiem, no és d’altres espais i d’altres temps, també
és aquí, cada dia, entre nosaltres.
Aquestes són les xifres enregistrades del que passa dins
les llars. Però hauríem de sumar-hi les xifres silenciades
per la por: la por a què no ens creguin, la por a entrar en
un via crucis burocràtic humiliant i sense sortida, la por a
la revenja masclista. Més xifres que se sumen a d’altres xifres esfereïdores, com les que ens diuen que al nostre país
es produeix una denúncia per violació cada cinc hores. I
una denúncia per violació cada cinc hores, veïnes i veïns de
Gràcia, no són anècdotes i casos aïllats, sinó el fruit monstruós de pautes i comportaments recurrents que estructuren la part més fosca de la nostra societat. Vivim en una
ciutat, uns carrers, un barri... construïts amb patrons de
masculinitat que conceben els nostres cossos com a objectes sexuals i que es creuen amb el dret d’increpar-los, maltractar-los i d’apropiar-se’ls ﬁns arribar, en casos extrems, a
violar-los i matar-los.
Ho sabem, ho veiem i ho sentim: la violència masclista
és un problema estructural aquí i ara, i davant d’un problema estructural, exigim solucions estructurals. Volem

Pancarta de rebuig a la violència masclista al Districte. Foto: cedida

mesures profundes i immediates per començar a desmuntar aquesta cultura masclista patriarcal que ens cosiﬁca i ens maltracta i que s’acarnissa sense pietat amb
les dones més vulnerables com són les migrades, les que
pateixen pobresa extrema o les que tenen diversitats funcionals. Per això reclamem urgentment al Govern de la
Generalitat i al Departament d’Educació que abordin de
forma directa, valenta i imminent aquesta xacra social introduint a totes les escoles l’educació afectiva-sexual com
a eix curricular d’infantil a secundària. Necessitem acompanyar els nostres infants i adolescents en la construcció
d’una identitat de gènere i una sexualitat lliures de violències. Sabem que l’educació és l’eina més potent i transformadora d’una societat i ja no volem invocar-la amb
paraules buides. Volem materialitzar-la amb fets. Volem
subvertir els mandats de la masculinitat autosuﬁcient,
agressiva i dominadora amb nous models de masculinitat
que desterrin fora de la nostra cultura el machito, el mirón, el tocón, el puter, el maltractador, el violador i tants
d’altres tipus infames, tots ells expressions extremes del
patriarcat. I perquè això passi l’educació afectiva-sexual
ha d’entrar a les aules amb empenta, amb voluntat política i amb ﬁnançament, per obrir la vida de les nostres criatures a nous mons possibles, on els cossos i els desitjos siguin actes de llibertat i no pas eines de dominació. Ja n’hi
ha prou d’invocar l’educació amb paraules. El que volem
ara són fets. Contra les violències masclistes, educació
afectiva-sexual ja!

•

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

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2
Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
1

3

La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

4

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

5

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

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

Exposicions
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.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11)
Fins 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 5 de desembre
Persones que es mouen és una exposició fotogràﬁca cedida per Metges del
Món amb motiu de la Setmana Cultural.
Mostra que té com a objectiu fer visibles
les fortaleses, lluites i conquestes de les
persones migrades, refugiades i defensores dels drets humans en un context de
vulneració de drets fonamentals dins les
fronteres europees i espanyoles.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
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)

Fins al 20 de desembre
Sin tapujos, de Beñat Olaberria. Artista
basc resident a Londres on el 2018 va
obtenir un màster en Belles Arts per la
Universitat de City and Guilds of London
Art School. L’exposició mostra els darrers
treballs en paper de l’artista. Amb un enfocament no impressionista no narratiu i
no reductiu, la seva obra explora els territoris desconeguts de la seva ment. Beñat
construeix obres a través d’una cadena de
reaccions als seus primers gestos improvisats primaris i instintius ﬁns que aconsegueix un resultat leial a la seva lògica
visual.
Las Cosas de Martínez (Diluvi, 5)

Actes
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).
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h
Concert: Cabot + Salvatge Cor.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h
Circuit Folc: Tarta Relena.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22
Dissabte 23 de novembre
Taller: Relacions obertes, obrint camí cap
a relacions obertes sanes. A càrrec d’Open
Mandarina.
Eswpai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 11h
La claqueta. Projeccio del ﬁlm: Matrix.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 17 h
Babel Nights Barcelona: un any de Babels:
Socarrat (Catalunya) + Sakapatu +
Marta Gomez (Perú, Chile, Argentina i
Colòmbia) + Chalaban (Marroc i Hongria)
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h
Concert: Yacine Belahcene, dins del cicle

Veus de la Mediterrània.
La Violeta (Maspons, 6), a les 21 h
Dilluns 25 de novembre
T’interessa: Francesc Trabal, retrobant
l’home que es va perdre. Amb Jordi
Nopca, Marina Espasa i Joan Safont.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimarts 26 de novembre
Trobem-nos! Escapa del patriarcat!
Escape room. Edat: 12-20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 17.30 h
Dimecres 27 de novembre
Els viatges de la paraula. Taller: Joves
rumberos. Amb Rumbayson. De 12 a 20
anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20),
a les 19 h
Projecció i debat posterior dels documentals: Uzzu, de Sonia Anhou i Jo
he habitat l’absència dues vegades.
Curtmetratges fets en el marc dels tallers

de cinema documental de l’Associació
Cinéma&Mémoire (Algèria). Sodepau.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 19 h
Concert: Sam Berridge + Marianne Dj.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
La Taverna del CAT: Liv Hallum i Ivan
Garriga.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h
Dijous 28 de novembre
Concert: Chango Spasiuk & Raúl Barboza.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21 h
Concert: Geoﬀ Farina.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Divendres 29 de novembre
Presentació del llibre: Algèria en transició
cap a una Segona República. Amb Aurèlia
Mañé i Josep M. Navarro.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18.30 h
Concert: Salina + Me & The Bees.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Entitats

Divendres 22 de novembre
Projecció del ﬁlm: Captain Fantàstic.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord), a les 19 h
Dissabte 23 de novembre
La Gràcia literària. Ruta a càrrec de
Joseﬁna Altès, Teresa Vergés, Carme
Ripoll i Montse Cosidó, de Projecte
Minerva. Cal inscripció.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 11.30 h
Actuació musical del Cor Vivace.
Mercat de la Llibertat, a les 12 h
Fòrum Kalidoscopi 2019. Aquí caic, ara
m’aixeco. Exploració col·lectiva entorn de
25 anys d’experiències entre art i educació. EART. Amb la participació de Jorge
Luis Marzo, Asun Pié, Javier Rodridgo,
Jordi Ribas Boldú, Dolors Juarez.
Relatora gràﬁca: Clara-Tanit Arqué.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) i
Experimentem amb l’Art (Torrijos, 68)

Jazz concert: Dumpy Lobsters.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Concert de Sant Medir: Nikol Kollars &
Frederic Wort.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 20 h
Diumenge 24 de novembre
Camins d’ateneus? Itinerari a peu a través d’alguns dels ateneus més emblemàtics de Barcelona.
Jardinets de Gràcia, a les 8 h (trobada)
Aband: Música de musicals.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Amb el suport de
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Breus

‘Fem impro’,
improvisació en
clau femenina a
la Badabadoc

La programació OFF de La
Badabadoc segueix amb
Fem Impro, improvisció
en clau femenina de la
mà de Mai Boncompte
i Azahara Murillo, que
porten a la sala gracienca
a el 29 de novembre un
dels espectacles més
vist de la cartellera de la
ciutat. La peça neix del
desig de dues actrius que
porten treballant des de fa
deu anys la tècnica de la
improvisació teatral. Per
això es van decidir a crear
un espetacle juntament
amb Adela Silvestre,
actriu i improvisadora.

Els Maat,
guanyadors de
la 4a edició del
DesconNNecta
Els Maat, amb el seu
rock instrumental van
superar, per molt poc, els
Redfall Haze i el seu rock
alternatiu en el recompte
de vots del públic i del
jurat de la ﬁnal del
concurs DescoNNecta,
celebrat dissabte passat
a Lluïsos. I el guanyador
del Districte Musical Jove
2019 està entre Baixa
Permanent, Cleanstring i
Hideout, que competiran
divendres 29 a la Fontana.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Frozen II. 15.55, 18.10, 20.15 i 22.20.
l, 15.55, 18.10, 20.15 i 22.20. 17.
• La oveja Shaun. Ds i dg, 17.
• Downton Abbey. 22.
• Parásitos. Ds i dg, 19.10.
• Maléﬁca II. Ds i dg, 15.50.
• Le Mans 66. Dv, dm, dc i dj, 16, 19 i
22. Ds i dg, 19 i 22.
• Joker. Dl, 19.15.15.50. 19.15 i 22.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. 16, 19 i 22.
• Si yo fuera rico. 18.15, 20.20 i 22.30.
15.55.
• Abominable. Ds i dg, 15.50.
• La familia Addams. Ds i dg, 18.
• Buenos principios. Dv, dm, dc i dj,
18.05 i 22.20. Ds i dg, 22.20.

Cultura
L’escola de teatre
i el públic infantil
consoliden la
renovada sala Porta4
Després d’un any del trasllat a la seu de Martí, el projecte de
Verónica Pellini prepara el desè aniversari i anuncia canvis

Silvia Manzanera

L

a nova etapa de Porta4 al
carrer Martí, després de nou
anys a la plaça Virreina, ha
significat el creixement del
projecte que va engegar l’actriu i antropòloga Verónica Pallini;
l’ampliació de l’escola de teatre,
l’augment del públic infantil i familiar i la col·laboració amb les entitats de l’entorn de la plaça del Nord
consoliden la iniciativa tot just un
any després del trasllat. “Amb més
espai l’escola ha pogut créixer però
l’entorn ens ha ajudat molt”, explica Verónica Pellini, “la complicitat
amb Lluïsos o la Salle ha ampliﬁcat el projecte i ens ha donat molta
més visibilitat”, afegeix la directora de la sala.
Després 12 anys del naixement
del projecte i 9 de l’arribada a la
Vila al local del carrer Església, la
sala i escola de teatre es traslladava el 28 de setembre de 2018 al número 18 de carrer Martí. Format
per tres sales, camerinos, zona de
descans i les oﬁcines, el canvi representava -segons els responsables de la sala- “un salt quantitatiu
i qualitatiu” que s’adaptava a les
necessitats i inquietuds del projecte. També ha estat l’oportunitat d’aprofundir en la nova línia de
treball que ja es va obrir la temporada del 2017 amb la producció En

• Estafadoras de Wall Street. 15.50
i 20.15. Ds i dg, 20.10.
• Mientras dure la guerra. 18 i
20.10.
• El silencio de la ciudad blanca.
22.25.
• Adiós. 16, 19 i 22.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Dv, , ds, dg, dl, 16.
Dm, dc, dj, 16, 20. Dv, ds, 18, 22. Dg,
dl, dm, dc, 18. Dj, 17.30.
• Varados. Dv, 20.
• La directora de orquesta. Ds, 20.
• Paradise Hills. Dg, 20.
• Lo que arde. Ds, dg, 16.
• Ray&Liz. Dc, dj, 21.45.
• Los informes sobre Sarah y
Saleem. Dv, dc, dj, 17, 19.30, 21.45.
Ds, 17.30, 19.45, 22. Dg, 17.30, 19.45.
Dl, dm, 17, 19.30.
• Una íntima convicción. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 16.

L’escola de teatre ha estat una de les seccions que més han crescut amb el trasllat de Porta4 a la seu del carrer Martí. Foto: Cedida

Pobresa, exclusió, amor. Aquest
dissabte serà la darrera funció a
la sala Porta4 de la proposta de la
companyia Tiamat Teatre ‘La noche
es fría i al invierno no les gustan
los perros’ (20h), una peça escrita,
dirigida i interpretada per Imanol
Fernández. Els beneﬁcis aconseguits
es destinaran a entitats que treballin
amb persones en risc d’exclusió social.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La directora d’orquestra.
18 i 20.25. El increíble ﬁn de semana menguante. 16.
• Sala 2: Mi obra maestra. 16, 18
i 20. El cuento de las comadrejas. 22.
• Sala 3. Festival Drets Humans
(només divendres). La música del
silencio. 15.50, 18 i 20.10. Ds i dg,
18 i 20.10. El increíble ﬁn de semana menguante. 22.15.
• Sala 4. Hotel Bombay. 15.50 i
20.20. El cuento de las comadrejas. 18. 7 raons per fugir. 22.30.
TEXAS NANOS: Harvey i el museu
màgic. Ds, dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• El irlandés. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.15 i 20.00, Ds i dg, 11.30, 16.15 i
20.00.

• Joker. 16.00, 20.10 i 22.30. Dj, 16.00
i 22.30.
• Mientras dure la guerra. Dv, ds i
dg, 18.15. Dl, dc i dj, 18.15 i 22.00.
Dm, 22.10.
• Frozen II. Dv, ds, dg, 20.15 i 22.00.
Dl, dm, dc i dj, 20.15.
• Historia de un matrimonio. Dv, dl,
dm, dc i dj, 17.40 , 20.00 i 22.15. Ds
i dg, 11.30, 17.40, 20.00 i 22.15.
• El hoyo (The Platform). 16.00.
• Madre. 22.30.
• Retrato de una mujer en llamas.
16.00.
• Día de lluvia en Nueva York. 18.15.
• Sorry we missed you. 20.05.
• Intemperie. Ds i dg, 11.30.
• Los miserables. Ds, 11.30.
• Madame Marguerite. Dj, 20.15.
• Leonardo da Vinci, el genio en
Milán. Dm,m 18.15 i 20.30.
• Frozen II. 16.00. 18.00. Ds i dg,
11.30 i 18.00.

alquiler, un acostament a les temàtiques socials des d’un punt de vista antropològic i crític. Aquesta línia de contingut s’ha mantingut,
també, en la programació d’adult
de les produccions pròpies o en el
Festival de teatre breu que la sala va
celebrar el passat setembre. El creixement del projecte durant els darrers mesos ha fet que els seus responsables estiguin plantejant nous
canvis, que just coincidiran amb la
celebració del desè aniversari de
Porta4 a principis de 2020. “És necessària una reﬂexió sobre el canvi
que hem sofert, així que farem un
nou gir”, anuncia Pallini.

•

Verdi Park. Torrijos, 49.
• ¿Dónde está mi cuerpo? 16.30.
• Los miserables. Dv, dm, dc i dj,
11.30, 16.00, 18.05 i 22.30. Ds, dg i
dl, 16.00, 18.05 i 22.30.
• Parásitos. Dv, 11.30, 20.00 22.30.
Ds, dg, dl, dm i dc, 20.00 i 22.30.
Dj, 22.30.
• Intemperie. Dv, dl, dm, dc i dj,
11.30, 16.00, 18.00, 20.30 i 22.30. Ds
i dg, 16.00, 18.00, 20.30 i 22.30.
• Pequeñas mentiras para estar
juntos. Dv, ds, dg, dl i dc, 18.00 i
20.00. Dj, 20.00.
• El viatge de la Marta. Dv, dg, dl,
dm, dc i dj, 16.00.
• El irlandés. Dv, dg, dm i dj, 17.40.
Dl, 11.30 i 17.40.
• Le Mans 66. 21.25.
• Historia de un matrimonio. Dv,
dm, dc i dj, 11.30.
• Nacido Rey. Dm, 20.15.
• Las letras de Jordi. Dm, 18.15.
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Lucha Castro
advocada i activista feminista

“Parir defensores dels Drets
Humans és el meu triomf”
La denúncia contra els femenicidis va començar ﬁns i tot
abans que sortís el concepte.
Nosaltres dèiem les mortes de Juárez. No teníem el concepte de feminicidi encara. A meitat dels 90 em van dir si podia
ajudar aportant els meus coneixements legals. Demanàvem
les còpies dels expedients dels casos de desaparegudes o de
les dones que havien patit violència. Eren informes de molt
poques pàgines; no havien fet res per resoldre els casos.

L’activista mexicana s’ha instal·lat a Gràcia un temps. Foto: SM

Lucha Castro és una advocada,
teòloga i defensora dels drets
humans mexicana que ha aconseguit
posar a l’agenda internacional els
casos de feminicidi, desaparicions,
tortures i violència que pateixen les
dones al seu país. Diu que ara està en
pausa i passarà un temps a Gràcia. I
ja l’està aproﬁtant: ha participat en la
gravació d’un documental de Netﬂix
(a Jiwar) i està escrivint Anécdotas
de una defensora de los DDHH.
Silvia Manzanera

Què et va empènyer a lluitar pels drets humans i les dones?
Quan Mèxic va patir un col·lapse ﬁnancer similar a la bombolla immobiliària a Espanya, el meu pare ho va perdre tot;
l’empresa, el rancho, les propietats... La meva mare em va dir
que jo, com era l’advocada de la família, havia de lluitar perquè no ens fessin fora de casa nostra. I així va començar als
90 la campanya Salva tu casa i el moviment El Barzón, i van
ser sobretot les dones les que van sumar-se a la protesta. I
aquí és quan vam detectar també la violència que patien les
dones. Vam organitzar-nos, socialitzar el dret perquè s’apropiessin de les lleis, i fent tallers de resistència civil pacíﬁca.
Érem molt creatives amb les protestes.

El cas de Marisela Escobedo va camí de fer-se documental.
Com recordes l’experiència?
Marisela Escobedo era la mare de Rubí, una noia de 16 anys
que va ser assassinada a Chihuahua. Quan va denunciar la
seva desaparició però ningú la buscava, la mare es va convertir en un cas de lluita i d’activisme molt gran. Ella no va creure la versió del marit, Sergio Rafael, que deia que Rubí l’havia
abandonat per un altre home. Caminava per tot arreu penjant els cartells de la seva ﬁlla ﬁns que va commoure un jove
que sí sabia que va passar perquè ell estava present; el marit
l’havia matada, cremada i tirada a una ‘marranera’.
Van trobar les proves per portar-lo a judici?
L’estratègia va ser acusar-lo de sostracció de menors perquè
tenia la neta, i quan la policia va anar a casa a detenir-lo va
confessar tot el crim. Li posen una multa de 2.600 pesos i el
deixen lliure. Comença el judici per homicidi i el tribunal
l’absol perquè no queda provat la causa de la mort.
I aquí és quan et converteixes en la seva advocada.
Vam demanar un tribunal de Alzada (apel·lacions), i vam
guanyar el cas. El van condemnar a 50 anys però òbviament
ell ja havia fugit i s’havia allistat als Zetas. Però Marisela no
es va rendir i va seguir demanant justícia i denunciant també el sistema policial i militar que protegia l’assassí de la
seva ﬁlla. El 16 de desembre de 2010 un sicari la va matar a la
porta del Palau de Govern de Chihuahua.
Tants anys de lluita contra la violència masclista. Hem avançat alguna cosa?
La clau està en l’empoderament que dones a les víctimes perquè tinguin la seva pròpia veu i l’acompanyament psicosocial
perquè no creguin que són culpables. La violència masclista és un problema global. Quan passa aquí és un escàndol.
Però a Mèxic la violència masclista està naturalitzada i invisibilitzada. La nostra feina és visibilitzar i conceptualitzar el
feminicidi com un assumpte públic i d’Estat i col·locar-ho a
l’agenda.
Queda molta feina a fer, doncs.
Sí, però hi ha tota una generació de joves feministes i activistes que segueixen la lluita. Parir defensores dels drets humans és el meu triomf més gran. Em dóna molta satisfacció
veure-les, com fan la seva feina; moltes ocupen càrrecs públics. Llavors penso que ha valgut la pena.

•

La torratxa

Asfalt
Ernest Cauhé

L

a moto fa un sorollós sotrac a les
cruïlles de Jardinets, el mateix que
fa a cada xamfrà de l’Eixample. El
rastre d’uns dies convulsos de pedres i
foc als contenidors és un reguerot d’asfalt fos per acció dels més de 800 graus
de les ﬂames. El plàstic verd i el quitrà
formen un conglomerat d’un nou material. Fa l’efecte d’una obra d’art contemporània construïda a cop de ràbia, sense
la pausa reﬂexiva que requereix un producte artístic que pretengui perdurar.
Asfalt. El substantiu evoca el Llac
Asfaltites, a la conca del riu Jordà, avui
conegut com a Mar Mort. Els dipòsits
d’asfalt de la seva riba van ser explotats
des de l’edat antiga i van fer ﬂorir amb

Les cruïlles mal
asfaltades d’ara són
el monument a la
civilizació perduda
tota probabilitat un nou model d’organització humana. De fet, el bressol de la
civilització és a tocar. L’asfalt, com a símbol de la civilització humana. El sotrac
i el fangar com a imatge de la involució.
Ho sabem prou bé a la ciutat, coneguda
com a can fanga perquè cada vegada que
plovia quedaven els carrers intransitables. Un dia es van començar a asfaltar i
adoquinar les voreres amb els populars
panots, sovint pagats pels veïns de la ﬁnca del davant, per fer la vida més fàcil als
barcelonins i donar una imatge de civilització als primers visitants.
Les cruïlles mal asfaltades d’ara, per
efecte del foc i la ràbia, són el monument
a la civilizació perduda, el retorn a les
èpoques grises. El sotrac que ens recorda
a cada cruïlla que de ben segur hem anat
enrere. Que continuïn així, com a obra
d’art popular i d’autoria compartida. Per
denunciar la injustícia. I el dia que fem
tornar la màquina, rebem-la amb llum,
trompetes i un cercavila.

•

