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L’Ajuntament reserva 1,7
milions per expropiar Kasa de
la Muntanya a la família Güell
El projecte de creació d’habitatge social a l’interior de l’històric
casalot prepara la tramitació quan es compleixen 30 anys d’okupació

Albert Balanzà

E

l Pla d’Inversions Municipals de l’Ajuntament, en
plena negociació amb els grups de l’oposició, es va
traduint aquests dies i desgranant en les partides
menys clares sobre el paper amb una aposta per
l’habitatge social i els nous equipaments, que en
el cas de Gràcia no només té en compte les quantitats ja
anunciades per les casetes d’Encarnació (8,8 milions d’euros) sinó també per projectes apuntats l’any passat com
l’allotjament provisional a la placeta Manuel Torrente (0,6
milions) o la dotzena de pisos socials a l’interior de Kasa
de la Muntanya, el gran símbol okupa que aquest 11 de novembre ha celebrat els 30 anys de resistència.
En aquest cas últim de Kasa de la Muntanya, a banda de
la negociació oberta amb els inquilins actuals, hi havia un
pas previ que s’havia de complimentar abans de dedicar
qualsevol partida pressupostària de construcció: l’expropiació a la família Güell, propietària del casalot, que ha estat

Els tècnics treballen amb
una proposta de 12 pisos
socials respectant la façana

al llarg de la vida ﬁns i tot caserna de la Guàrdia Civil (ﬁns
a 1983). El Pla d’Inversions Municipals ja detalla una reserva d’1.774.000 euros per executar la marxa dels propietaris,
que coneixen els plans del consistori des de fa temps, i un
cop solucionat aquest pas previ ja es començarà a desplegar
el projecte de 12 habitatges socials a l’interior, sempre respectant la façana i amb una estructura enretirada.
L’assemblea de la Kasa només s’ha pronunciat en aquesta qüestió el desembre de 2018 valorant que els plans urbanístics tinguessin una consideració “dotacional” en lloc de
de “seguretat” per l’espai i rebutjant tota “pressió”. Pàgina 3

Kasa de la Muntanya, en una imatge recent. Foto: A. V.
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La Torna impulsa
la creació d’un
fons per a lluites
laborals i populars

L’ateneu independentista
La Torna, de Sant Pere
Màrtir, presentarà
dissabte 14 un fons per
a les lluites laborals i
populars amb el suport
de Coop 57. Després
de l’èxit que va tenir la
mobilització sobretot
els anys 2016 i 2017 del
Correscales, apuntalat en
la situació de precarietat
de treballadors de
Movistar, el fons vol servir
de suport a futures lluites
laborals i populars. L’acte
de presentació es farà a La
Torna a les 12h.

Els moviments
socials recorden
la Sindy, morta
ara fa un any

Un centenar d’amics
i simpatitzants dels
moviments socials
s’han concentrat aquest
dimarts en record de la
Sindy, la companya de La
Jahnela, la casa okupada
de Travessera de Gràcia,
que es va morir ara fa un
any. “A ella la van matar,
no es va suïcidar”, han
recordat.

Política
El pressupost de Gràcia
s’eleva a 25,6 milions,
amb partides destacades
en atenció social i neteja
L’oposició porta al ple una comissió per Rambla de Prat, reactivar
la Taula de Vallcarca i un reconeixement per al Taller d’Història

Albert Balanzà

S

i la setmana es va conèixer el Pla d’Inversions
Municipal (PIM), les partides previstes pel govern
de BCN En Comú i PSC
que ara rebran les aportacions
dels partits per conformar una
majoria, aquesta setmana ha estat el torn del pressupost, també
desglossat per districtes, que en
el cas de Gràcia s’eleva enguany a
25,6 milions d’euros, amb partides
destacades en els apartats d’atenció social i neteja. Aquests dos capítols concentren la majoria de la
despesa d’uns comptes que en conjunt augmenten un 4,5% en relació
als de l’any anterior.
A banda dels capítols de subvencions i sous, cosa que en aquest últim cas s’hi registra un increment
d’un 7,45% per l’adequació d’alguns contractes, l’atenció social
rep 8,3 milions (+3,6%) i els equipaments i serveis uns 2,9 milions.
En aquest capítol, tal com van explicar els tècnics en les comissions consultives d’aquest dilluns al
Districte, s’hi compta un augment
signiﬁcatiu del capítol de festes i
actes populars (de 524.300 euros
de l’any passat als 706.000 euros
proposats enguany). “Tenim mesures de seguretat cada cop més
exigents”, van apuntar.
El pressupost, que es votarà al
ple del pròxim dijous 12, no serà
l’únic punt de l’ordre del dia, sinó
que també es despatxaran les pro-

Els consellers i les conselleres del Districte a la sessió plenària del passat mes d’octubre. Foto: Albert Vilardaga

Tots els plens marcats ﬁns a
l’estiu. El Districte ha comunicat
aquesta setmana totes les dates de
les principals sessions participatives
de l’any. En el cas dels plens, a banda
del pròxim del 12 de desembre, hi ha
previstos consells el 10 de març, el 12
de maig i el 7 de juliol. Les audiències
públiques es faran, en principi, l’11
de febrer, el 16 d’abril i el 9 de juny.

posicions, precs i preguntes de
l’oposició, entre les quals destaca
la creació d’una comissió veïnal
mensual per desencallar el projecte de desafectació de Rambla
de Prat, a proposta de JxCat, un
tema que també té com a impacte col·lateral la protecció de Can
Vallmitjana i la construcció d’un
bloc d’habitatge social al carrer
de l’Àngel. Ciutadans ha presentat una proposició per reactivar
la Taula de Vallcarca, aturada des
de ﬁnals de 2018, i marc de discussió de la Rambla Verda. BxCanvi,
el grup de Manuel Valls, promou
una declaració de reconeixement
als 25 anys del Taller d’Història.

•

L’Ateneu Llibertari acull la 9a edició del
festival internacional de cine Nunes
El certamen, després de celebrar-se als cines Girona, es trasllada
al nucli històric amb sis ﬁlms en un programa de cinc dies
A.B.

L

’Ateneu Llibertari de Gràcia
segueix amplificant el seu
vessant cultural per estendre al gran públic els referents
de l’anarquisme i en aquest sentit la setmana que ve acollirà la
novena edició del festival inter-

nacional de cine Nunes, el certamen en homenatge al director
de cinema portuguès José Maria
Nunes que en anteriors edicions
s’havia celebrat amb fort ressò
als cines Girona i darrerament a
la Cinetika de Sant Andreu.
Entre dimarts 10 i dissabte 14,
el festival projectarà sis pel·lícules,
entre les quals destaca Jump

(2019), de Liberto Rabal o la coproducció israelianojaponesa Call
for dreams (2019) de Ran Slavin. la
inauguració es farà dimarts a les
19 hores amb un balanç dels organitzadors de les anteriors edicions
i la clausura -i lliurament de premis- es farà dissabte també a les
19 hores. Tot a la seu de l’Ateneu
Llibertari, al carrer Alzina 5.

Cartell de la pel·lícula ‘Tierra y Libertad’, de Ken Loach. Foto: cedida

Paral·lelament, en clau de cinema polític, l’Ateneu també s’afegirà a les celebracions dels 25 anys

del rodatge de Tierra y Libertad,
de Ken Loach, amb una projecció
especial aquest diumenge.

•

Societat
L’Ajuntament notifica als
Güell una expropiació
d’1,7 milions per Kasa
de la Muntanya
La reserva econòmica ﬁgura en el pla d’inversions com a
primer pas per iniciar la tramitació dels futurs pisos socials

Els veïns de carretera de Sant
Cugat negocien la reubicació
de la petanca. La tramitació del
nou bloc d’habitatge social a la
carretera de Sant Cugat, a tocar
de la biblioteca de Penitents, ha
aixecat polseguera al barri i la
negociació amb el Districte s’ha
calmat si hi ha el compromís
de reubicar una part de l’espai
verd i les pistes de petanca.

La façana de Kasa de la Muntanya, a tocar del Park Güell. Foto: A.V.

Albert Balanzà

K

asa de la Muntanya, el
gran símbol del moviment okupa de Barcelona,
que va celebrar 30 anys
d’okupació el passat 11
de novembre, tindrà ara sí un futur com a habitatge social un cop
l’Ajuntament ha decidit reservar
una partida d’1,7 milions d’euros
per als propietaris de sempre, la
família Güell, perquè desisteixen
de qualsevol aspiració de recuperar el casalot, i també un cop que
les converses amb els inquilins

de l’espai s’assegura que estan
ben encaminades. L’expropiació,
ja notiﬁcada als Güell, és el primer pas perquè es concreti un
dels projectes d’habitatge social
anunciats a Gràcia en el passat
mandat, que en el cas de Kasa de
la Muntanya preveu 12 pisos socials en una estructura que en cap
cas afectarà la característica façana del casalot centenari.
La difusió de les partides del
Pla d’Inversions Municipals per
a Gràcia la setmana passada havia destacat l’aposta de l’Ajuntament per adquirir la ﬁnca de les
casetes d’Encarnació (8,8 milions)

o per reformar Pi i Margall (2,75
milions), però menys clara era
una partida que apuntava simplement Equipament Gràcia-Güell.
Adquisició i la partida de reserva
d’1.774.000 euros. La traducció, segons han aclarit fonts municipals
un cop s’ha executat la notificació de la decisió a la família Güell
és el projecte d’habitatge social a
Kasa de la Muntanya. També en
aquesta línia de projectes per ubicar nou habitatge social a Gràcia,
històricament sota mínims, hi ha
el projecte de la placeta Manuel
Torrente, on s’hi ubicaran allotjaments provisionals APROP i per als
quals hi ha una altra partida reservada de 587.500 euros.

En aquest debat al voltant de
Kasa de la Muntanya, l’únic pronunciament oﬁcial dels inquilins
de l’espai es remunta al desembre de 2018 quan en un comunicat l’assemblea va valorar que en
els plans urbanístics de la ciutat
la Kasa de la Muntanya hi hagués
una consideració “dotacional” en
lloc de de “seguretat” i va advertir
que la Kasa “va ser, és i serà vivenda social”. “Té sentit mantenir espais i comunitats autogestionades
a les nostres ciutats”, va apuntar
l’assemblea. Tot i el detall de rebutjar “pressions” que també esmentava el comunicat, el Districte
va fer una lectura positiva del posicionament okupa.
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Sondejos a Romaní
per avaluar la
terra on aniran
els jocs infantils

Una màquina ha practicat
sondejos aquesta setmana
a la plaça del Poble
Romaní en previsió de
les obres de reforma de
l’espai, que encara no
tenen data, amb l’objectiu
d’analitzar l’estat de la
terra. En l’espai concret
perforat, a tocar del bloc
del casal de Siracusa,
hi havia hagut un taller
industrial i els tècnics
analitzen si la terra s’ha
contaminat per canviar-la.

Conferència del
musicòleg Xavier
Chavarria a
l’Aula de Gràcia
El programa de
conferències de l’Aula
Universitària de
Gràcia per aquest mes
es completa amb la
xerrada programada pel
proper 17 de desembre
a la Violeta a càrrec del
musicòleg de Catalunya
Ràdio Xavier Chavarria,
titulada ‘El Messies de
Haendel’. La primera va
ser ‘Carrer, festa i revolta
a Barcelona’, que va fer,
també a l’equipament
gracienc, el catedràtic
emèrit de la Universitat
de Barcelona, Manuel
Delgado.
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Veïns i Districte conﬁen en un
defecte de forma per aturar
el club cannàbic de Còrsega

Breus

Heura centra
la campanya
del col·lectiu
#LoveTonight
L’equip de #LoveTonight,
format per una trentena
de professionals i amb
base d’operacions al
districte, ha escollit el
Centre Heura per a la
seva campanya solidària
d’enguany. El repte és
recaptar fons destinats
a aquest espai d’acollida
-ubicat a Lesseps- que
proporciona serveis a
persones sense llar amb
la celebració d’un còctel
solidari que tindrà lloc
el proper dilluns 9 de
desembre al Valkiria Hub
Space (al carrer Pujades).
Els assistents paguen 25
euros i també hi haurà
una Fila zero. Heura
posarà a la venda un llibre
infantil editat per ells.

La comunitat assegura que a més impedirà la instal·lació de la
xemeneia sense la qual tampoc hi hauria llicència d’activitat

Albert Balanzà

D

Índia, Senegal,
Nepal i paella, a
la Fira Solidària
de la Virreina
La Fira Solidària de la
plaça de la Virreina,
organitzada per la
plataforma Gràcia
Solidària, torna aquests
14 i 15 de desembre
amb productes d’Índia,
Senegal i Nepal, entre
altres, en una edició que
també tindrà un punt
gastronòmic amb una
paella popular a beneﬁci
de La Marató de Tv3
organitzada per El Cargol
Graciós. La ﬁra obrirà a les
11 del matí ﬁns al vespre.

es que a mitjans d’octubre la comunitat de veïns
de Còrsega 476 -ja avessada a lluites de llarga durada com la negociació
sobre l’hotel de la Henkel- va anunciar l’obertura d’un nou front per
la instal·lació d’un club cannàbic
als baixos del seu ediﬁci, les obres
d’adequació del local s’han acabat
i la mobilització ha comportat l’adhesió a favor dels veïns de set comunitats més, 200 ﬁrmes de suport i
40 pancartes als balcons del barri.
Però ﬁns aquest dimarts no hi va
haver la primera reunió formal entre els veïns i el Districte per avaluar amb papers i detalls quines eren
les possibilitats d’aturar o permetre
un establiment més d’aquest tipus
al Camp d’en Grassot, després de la
reivindicació infructuosa d’altres
veïns com els del carrer Grassot
70. Fins ara el Districte assegurava
que l’assabentat d’obres era correcte i poca cosa hi podia fer. No obstant això, la comunitat de veïns de
Còrsega 476 s’ha mogut amb agilitat i ha presentat al·legacions que
poden aturar per defecte de forma
i, si cal, per força, la posada en marxa del club cannàbic.
Les dues parts, Districte i veïns,
coincideixen que hi ha hagut un error formal per part dels impulsors
del club a l’hora de demanar l’assabentat d’obres a nom d’una associació Sagrada Família que no existeix
o pot remetre a l’Associació de Veïns
Sagrada Família, que òbviament no
està impulsant el club cannàbic.
“Buscant per l’adreça de la petició

La façana de Còrsega 476, on hi ha el club cannàbic encara no obert, plena de pancartes. Foto: A. V.

El club de Grassot 70 supera un
precinte del Districte. L’altre espai
cannàbic polèmic del barri s’ha
lliurat aquest 13 de novembre d’un
precinte per soroll després que una
inspecció municipal certiﬁqués que
la xemeneia instal·lada triplicava
els nivells permesos. La xemeneia,
de fet, ja esva col·locar per ordre
judicial i contra la voluntat dels
veïns. Aquest dijous els veïns
demanaran al Districte per què no
s’ha executat el precinte anunciat.

de l’assabentat, sí que hem detectat una associació Sagrada Semilla”,
apunta Paco González, portaveu de
Còrsega 476. Els veïns conﬁen que
arrencar de zero un nou assabentat amb el nom correcte, un cop la
comunitat ja ha canviat els estatuts
perquè explicitament no s’hi pugui
instal·lar un club cannàbic, evitarà
qualsevol escletxa possible.
D’altra banda, tot i que les obres
del local -una antiga agència de viatges- s’han acabat fa quinze dies,
l’oposició veïnal ha evitat la installació de la xemeneia necessària per
evacuació de fums i l’atorgament en
conseqüència de la llicència d’activitats final. L’Associació de Veïns
Sagrada Família, també present a la
reunió amb el Districte, estudia ara
una querella contra el club cannàbic per suplantació d’identitat.

•

el repor

Una tortuga de plàstic
a la plaça de la Vila
Dues estudiants instal·len davant del
Districte una escultura feta amb els
residus recollits a les platges de la ciutat

D

imarts 3 de desembre.
6.30 h, plaça de la Vila de
Gràcia. La Greta Nieto i l’Aina Somovilla arriben carregades;
avui és el darrer pas d’una història que van començar fa mesos.
Encara és de nit i els primers treballadors de les terrasses no han
vist la tortuga feta de centenars
de llaunes i ampolles de plàstic que les joves estudiants han

instal·lat al costat de la torre del
rellotge per denunciar que no estem fent bé les coses. A Madrid,
cimera del Clima, a Gràcia, la gent
s’atura, pregunta, comenta, comparteix preocupacions o passa de
llarg davant la muntanya de deixalles que es van llençar durant
la revetlla de Sant Joan a la platja
de la Barceloneta i de Bogatell, i
que durant un temps (el que per-

L’escultura-denúncia de Greta Nieto i Aina Somovilla, aquest dimarts. Foto: S.M.

metin la climatologia i el civisme)
es quedaran a la plaça per insistir en la necessitat d’un canvi de

model. “El principal problema no
està en l’acció individual sinó en
les grans empreses que produ-

eixen els plàstics i els interessa seguir amb aquest model”,
explica la Greta. També volen
que la gent reaccioni, sí, però
el missatge de crítica va dirigit
a l’actual sistema “capitalista i
neocolonialista” que enriqueix
uns pocs i destrueix pel camí
tot el que troba mentre recollim deixalles. “Ens agradaria
fer rodar l’escultura i mostrarla en d’altres places o espais”,
afegeien les joves. Això ja seria
un afegit extra. Ara han d’acabar la part teòrica del treball
de recerca que han de presentar a primers d’any a l’escola
Massana, on cursen el batxillerat artístic. Encara tenen feina
però estan molt contentes amb
el camí recorregut. No tenien
permís, però els agents de la GU
han estat “molt macos”.

•
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La piscina del parc
de la Creueta del Coll
acaba obres al Nadal
Els preus seran els del 2018 per
compensar dos anys de tancament

El Consell de les Dones
debat la creació d’una
xarxa de comerç lila
La proposta planteja un “espai segur” similar a Radars centrat
a ser un suport i punt d’informació per a dones assetjades

A. B.

L

luny queda el Sant Joan de 2018, quan uns “problemes tècnics”, segons va apuntar l’Ajuntament
en un primer moment, van obligar a ajornar sine
die la popular activitat de bany a la piscina del parc
de la Creueta del Coll. La temporada es va acabar
anul·lant, i el mateix va passar amb la següent, la del
2019, per unes obres que han obligat a aixecar tot el
vas del llac artiﬁcial en els últims mesos. Només el
2003, per uns despreniments de roques, i el 2004, per
una rehabilitació integral, s’havia suspès l’activitat.
La reforma, que va tenir un procés d’anàlisi i diagnosi complex, ﬁns al punt que es va haver de contactar amb els treballadors que el 2004 van fer l’última remodelació, van engegar la primavera de 2019 i
ja estan a punt d’acabar-se amb la traducció tècnica
prevista: si abans el llac de la Creueta es convertia en
piscina durant uns mesos, ara la reforma s’ha traduït en una piscina que serà llac durant uns mesos. El
projecte ha obligat a picar tot el vas i impermeabilitzar tota la base i dotar el dipòsit d’una nova pell que
compleixi els estàndards de piscina.
El Parc de la Creueta del Coll, per paliar els maldecaps de les obres, ha fet alguns arranjaments afegits
amb l’ampliació de l’enllumenat que es va fer aquesta primavera i noves obres de manteniment i actuacions sobre l’espai verd aquest estiu, però sobretot
amb una programació d’activitats infantils i concerts
de petit format que van ajudar a fer més suportable
el tancament per segon any consecutiu de la piscina.
Aquest dilluns el Districte ha anunciat la data
d’aquest Nadal com la bona per a la ﬁnalització de les
obres de la piscina en el capítol de preus públics previstos per al 2020. En el cas de l’activitat de bany al
parc de la Creueta del Coll, els preus es mantindran
als que ja hi havia fa dos anys, en una certa compensació al perjudici que hagin sofert els veïns i usuaris
en general de l’espai.

•

La Mamavaca, una de les botigues impulsores de la xarxa de comerços lila. Foto: A. V.
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a idea d’una xarxa de comerços lila ja corria des de
fa temps per les reunions
de l’Assemblea Feminista
i ara ha trobat impuls en
el Consell de les Dones a través
d’una proposta concreta de La
Mamavaca, una botiga integrada
en l’eix comercial del Portal de la
Llibertat i especialitzada en el prepart i el postpart. “Ens vam decidir
a fer el pas després de viure moltes
escenes de clientes que han de suportar des del marit que es queda a
fora esperant ﬁns a escenes de maltractament, gent de totes les edats
i condicions”, apunta Laia Pajuelo.
La proposta, encara no definida del tot ni activada, parteix
d’una base similar a la del projecte Radars per a la gent gran -engegat al Camp d’en Grassot el 2008 i
ja present a tota la ciutat- i planteja la creació d’una xarxa de comerç
que desplegui un “espai segur” on
les afectades hi trobin suport i in-

L’Assemblea
Feminista i La
Mamavaca volen
anar més enllà de
les festes majors
formació, més enllà dels punts institucionals i dels espais eventuals
que es despleguen sobretot per
Festa Major.
Aquesta era una de les claus, superar els punts lila que ja s’han fet
habituals per festes, i perﬁlar una
nova fase que s’emmirallés no només en Radars sinó també en altres
apostes de suport especíﬁc que han
implicat el comerç. Al debat ja se
n’han citat dos: la campanya de sensibilització amb el col·lectiu LGTBi
que s’ha impulsat des de Carmel
Comerç o el segell Mama Proof en
establiments que es deﬁneixen com
a family friendly. “No es tracta de
ser una xarxa ni d’oferir simple-

ment informació sinó de fer evident que som sensibles al problema de l’assetjament que pateixen
les dones i oferir que les afectades
puguin entrar a la botiga o puguin
fer ús del telèfon o del lavabo”, explica Pajuelo.
La xarxa de comerç lila, que ara
mateix debat la seva concreció a
través d’una aplicació, d’un full informatiu o d’enganxines que es puguin col·locar a la porta dels comerços adherits, s’ha tractat a la junta
de l’eix Portal de la Llibertat i va ser
ben rebuda al Consell de les Dones.
Si prosperés, els promotors preveuen un curs de foprmació previ.
La consellera de Dones, Àngels
Tomàs (BCN En Comú), s’ha mostrat favorable al desplegament
amb suport del Districte i dels collectius que s’hi vulguin afegir, de
manera que la concreció també es
pugui integrar com una de les mesures concretes que s’estan treballant en el marc del Pla d’Actuació
del Districte 2019-2023, que s’ha
d’aprovar com a full de ruta del
mandat en els propers mesos.

•

Documents
‘Metal·lúrgia’
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El narrador d’aquesta història es recupera d’una operació en una residència d’Estragó de Dalt,
un poble que sobreviu econòmicament gràcies a la Companyia Metal·lúrgica: una empresa local
que utilitza dracs com a mà d’obra. Les dragues -totes són de sexe femení- fonen el metall als
seus estómacs a canvi d’un salari mínim a base de cavallers i princeses perfectament comestibles,
mentre es dediquen a la investigació cientíﬁca d’alt nivell. En les seves estones lliures, que són
moltes, el narrador anirà descobrint l’entrellat que amaga aquesta curiosa societat. ‘Metal·lúrgia’
(Males Herbes) és la nova novel·la de Víctor Nubla, una comèdia àcida sobre l’explotació
laboral, els mitjans de comunicació i la vida íntima dels dracs que, segons l’editoral, farà les
delícies de lectors d’autors com Terry Pratchett, Douglas Adams o ﬁns i tot Kurt Vonnegut.
Una sàtira tendra i esbojarrada, una obra d’humor i fantasia i crítica social al més pur estil Nubla.

(! vol dir factorial)
La seva capacitat de pujar tan amunt no
era especialment útil per a l’activitat minera de la colònia, a més, un cop traspassava
la termopausa, l’atmosfera o més concretament l’exosfera es tornava gairebé irrespirable (amb molt petites quantitats d’heli,
nitrogen, oxigen i argó, les molècules dels
quals, a causa de la manca de gravetat, tendien a dispersar-se) i na Gotlana ho passava
malament. Un cop allà, havia d’anar corregint la posició variant la direcció
del propergol a base d’anar girant els caps, perquè, si no

ho feia, hi havia el risc de sortir deﬁnitivament de l’atmosfera i quedar-se orbitant el
planeta la resta de la seva vida. Però la seva
activitat era molt valorada pels altres dracs
i admirada pels dracs joves, per als quals
era una heroïna de la navegació aeronàutica. Era normal que els jovenets tinguessin
fotograﬁes i cartells seus penjats a les parets
de les coves on es reunien. La Companyia
Metal•lúrgica de les Mines d’Estragó de Dalt
considerava que aquesta popularitat de na
Gotlana era un element cohesiu i estimulant
per a la colònia i li havia atorgat una pensió
vitalícia de quinze escuders i una donzella
mensuals que li permetia viure modestament i dedicar-se a allò que més li agradava:
ser admirada per ser diferent. Na Gotlana
era l’únic drac de dos caps de la colònia i havia estat fortament acomplexada per aquest
fet, ﬁns que va descobrir que podia sentir-se
bé motivant els altres amb les seves proeses,
responent entrevistes i sotmetent-se a sessions fotogràﬁques publicitàries... Abans, tothom es reia de la seva bicefàlia. Deien: “Per
a què serveixen dues boques si no tens
dos estómacs? Per endrapar carbó per
una i parlar per l’altra?” Però ara era
na Gotlana, “la conqueridora de
l’exosfera” i ﬁns els més vells de
la colònia la saludaven respectuosament quan la trobaven pels camins tot
fent una passejada.
[...]
biografía

Víctor Nubla és escriptor, compositor i músic. Ha publicat una vintena de llibres de narrativa, assaig i poesia, entre els quals destaquen Cómo caza un dromedario
(Blackie Books), El regal de Gliese (Les Males Herbes),
traduït al castellà posteriorment: El regalo de Gliese
(Aristas Martínez), Les investigacions del cap Pendergast
(Les Males Herbes), El viaje secreto de Elidan Marau a
través del mar de leche (Incorpore) i La ciencia a la luz
del misterio (Turner). Ha estat codirector de la revista
Marabunta i col·laborador de l’Independent de Gràcia.
En la seva faceta musical ha publicat més d’un centenar
de discos amb diferents projectes i compost música per
a cinema, teatre i dansa.

Joan Teixidor

N

a Gotlana, un majestuós drac de
tonalitats blavoses i dos llargs
colls que culminaven en sengles caps de grans boques plenes d’ullals, podia arribar volant
més amunt que cap altre. En lloc de llençar
foc per ambdues boques, per una expulsava querosè i per l’altra un oxidant sòlid
que, en barrejar-se, generaven la propulsió
necessària per pujar ﬁns a les més ﬁnes i
llunyanes capes de l’atmosfera. L’únic inconvenient és que havia de volar de cap per
avall, així que, de tant en tant, s’aturava,
interrompia la combustió, girava amb les
ales i donava una ullada per saber si anava en la bona direcció. Després, plegava les
ales i tornava a produir el propergol un cop
s’havia posat novament de cap per avall,
moment que aproﬁtava per picar l’ullet als
dracs que volaven més baix. Com que tenia
quatre ulls, podia fer-ho en diverses combinacions, segons el coeﬁcient binomial:
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Breus

La Salle Gràcia,
present a la
jornada de la Lliga
Iberdrola a Salt

Esports
L’Europa s’ha deixat
set punts en el temps
afegit en 15 jornades
Ja són quatre els partits en què els escapulats haurien sumat
més punts i n’han acabat perdent després del minut 90

El pavelló de Salt acull del
6 al 8 la primera jornada
de la fase regular de la
lliga de clubs Iberdrola,
on participen dos equips
de La Salle Gràcia. L’equip
A competeix a la Primera
Divisió i el segon equip a la
Tercera. La Salle també ha
participat en el Campionat
de Catalunya de clubs, i
juntament amb el Gràcia
Gimnàstic Club han estat
els representants de la
gimnàstica gracienca.
El GGC es va proclamar
campió de la Lliga Ibèrica
de nivell C.

El Club Ariel obre
les inscripcions
a un nou curs
de tennis taula
Les persones interessades
a descobrir els principals
secrets del tennis taula
tenen l’opció d’apuntar-se
a un nou curs que estrena
el Club Ariel. El curs
començarà el pròxim 10
de gener, tindrà un mes de
durada, les classes es faran
els divendres de set a dos
quarts de nou del vespre
i l’entrenador serà Diego
Sánchez de la Federació
Catalana de Tennis Taula.
El preu és de 60 euros i
l’últim dia per apuntar-se
és el 3 de gener.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 15
CP San Cristóbal 2 - 2 CE Europa
1. CF L’Hospitalet ............. 33 punts.
7. CE Europa ..................... 25 punts.
Jornada 16
15/12 (12h) CE Europa - Manresa

Primera Nacional Femenina
Jornada 12
CE Europa 6 - 0 FC Mallorca
Toppfotball
1. RCD Espanyol B ............ 34 punts.
6. CE Europa..................... 22 punts.
Jornada 13
15/12 FC Levante Las Planas - CE
Europa

Albert Vilardaga

E

ls pocs minuts que passen
des que el delegat de camp
rival aixeca el marcador
on indica el temps de descompte ﬁns al xiulet ﬁnal
de l’àrbitre estan sent un càstig sever per l’Europa. En quatre partits,
l’equip de Vilajoana ha vist com se
li escapaven punts en els últims minuts de partit i ha deixat de sumar
set punts. L’últim cas va ser la setmana passada, quan l’equip havia
fet el més complicat, aixecar el primer gol del San Cristóbal i posarse per davant en el marcador, ﬁnalment els vallesans van empatar el
partit des del punt de penal en el
minut 95 i van deixar l’Europa amb
dos punts menys.
Una història que es repeteix des
de la primera jornada de lliga, amb
la visita de l’Europa al camp del
Vilafranca. Quan el partit semblava que acabaria en empat a zero,
els locals van aconseguir el gol de
la victòria en el temps afegit gràcies a un gol d’Oribe en el minut 91.
A la jornada nou, els graciencs ja
havien trobat el camí de la victòria, en sumaven tres de seguides,
i no van aconseguir la quarta en
el derbi contra l’Horta perquè a la
sortida d’un córner, amb el temps
reglamentari ja complet, els locals
van aconseguir marcar i igualar a
un el marcador a un.
Els tres següents partits de
l’equip de Vilajoana van ser tres
victòries més, però de nou no van
poder aconseguir la quarta i el patró es va repetir. Victòria parcial al

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 10
El Masnou 64 - 60 Lluïsos de
Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .................... 8-2.
2. CEB Girona ............................. 7-3.
Jornada 11
15/12 (18h) Lluïsos de Gràcia - CB
Mollet

L’Europa va acabar empatant a dos en l’última jornada disputada al camp del San Cristóbal. Foto: Àngel Garreta

El Femení A encadena tres
victòries. Un altre equip en
bona forma és el de Fran Güells,
que porta cinc jornades sense
perdre, amb quatre victòries i un
empat, i no perd un partit des de
ﬁnals d’octubre. Només els dos
primers classiﬁcats mantenen una
millor ratxa que les gracienques.
L’últim rival de l’any és el Levante
Las Planas, que visitarà el Nou
Sardenya amb els mateixos
punts que les escapulades.
1. Joventut de Badalona ............ 9-1.
5. Safa Claror .............................. 7-3.
7. Lluïsos de Gràcia.................... 5-5.
Jornada 11
15/12 (19:30h) Lliçà d’Amunt Lluïsos de Gràcia
14/12 (16:30h) Safa Claror Banyoles

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina

Primera Catalana Masculina
Jornada 11
15/12 (19h) Sant Narcís - UE Claret
14/12 (19:15h) CB Mollerussa Vedruna Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 10
Lluïsos de Gràcia 51 - 55 CEEB
Tordera
CB Granollers 60 - 58 Safa Claror

Jornada 10
CN Terrassa 18 - 6 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 27 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts.
Jornada 12
1/12 (19:30h) Waterpolo Navarra CN Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 8
CN Catalunya 3 - 16 CN Terrassa

1. CN Mataró..................... 24 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts.
Jornada 9
6/12 (12h) CN Sabadell - CN
Catalunya

camp de l’Igualada gràcies al gol
de Jordi Martínez, i en el minut 93,
Martí Just va fer el gol de l’empat.
Aquests quatre ﬁnals de partit
ha fet que l’Europa deixés de sumar set punts que tenia pràcticament guanyats en les primeres
quinze jornades, i hagi sortit provisionalment de les posicions de
playoff. Malgrat tot, l’equip segueix
amb totes les opcions obertes, des
de la jornada cinc, ja fa més de dos
mesos que no perd un partit, té el
líder de la lliga, que és L’Hospitalet
a vuit punts, que serà l’últim rival
abans d’acabar l’any, i està a només
dos punts de les posicions de promoció d’ascens que és l’objectiu
que s’ha marcat la plantilla per a
aquesta temporada.

•

Jornada 10
15/12 Handbol Claret - BM Barberà
B

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 8
Gràcia FS 7 - 6 CEFS Prosperitat A
1. Màgic Sants Futsal ....... 20 punts.
5. Gràcia FS ........................15 punts.
Jornada 9
15/12 (12:30h) Malgrat - Gràcia FS

Jornada 9
Lluïsos de Gràcia 5 - 1 Portmany
1. Lluïsos de Gràcia .......... 16 punts.
2. CTT Borges ....................12 punts.
Jornada 10
14/12 (17h) CTT Vilafranca Lluïsos de Gràcia

HOQUEI PATINS
HANDBOL

Tercera Catalana

Quarta Catalana (Grup A)

Jornada 11
CH Claret 3 - 4 HC Barcino
1. Cerdanyola CH.............. 33 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts.
Jornada 12
14/12 (11:15h) CH Claret - Sant Just

Jornada 9
Handbol Sant Climent 23 - 22
Handbol Claret
1. HC Laietà Argentona ... 18 punts.
9. Handbol Claret............... 6 punts.

Esports
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Els Lluïsos de Gràcia, el Claret i
el Coll lideren les seves lligues

Breus

41 escaquistes
graciencs
participen en
l’escolar de BCN

Els tres sèniors masculins estan aconseguint uns grans resultats, aspiren a disputar
la fase ﬁnal de la lliga i aconseguir l’ascens de categoria per la temporada vinent

A. V

El Vedruna Gràcia
masculí ocupa la
2a posició i també
opta a disputar
la fase ﬁnal

B

ona temporada la que estan
fent els equips graciencs
en la categoria sènior, tres
d’ells estan destacant per
sobre de la resta i lideren
les seves lligues. En la màxima categoria del bàsquet català, els Lluïsos
segueixen liderant el seu grup malgrat la derrota en l’última jornada.
A l’equip de Carles Rofes el segueixen el CEB Girona amb una victòria
menys, i El Masnou, que ha perdut
els mateixos partits que els blaus
però encara tenen un partit pendent. Un altre equip líder és el sènior masculí del Bàsquet Claret,
que a Primera Catalana lideren el
seu grup en solitari amb nou victòries, una sola derrota i ja té dues
victòries de marge amb els seus
perseguidors. El tercer equip sènior que també lidera la seva lliga és
el CB Coll que està fet una gran temporada a la Tercera Catalana masculina i és líder en solitari amb nou
victòries i una derrota. L’equip que
entrena Joan Padró va perdre la

Els Lluïsos han guanyat a l’Horta aquesta temporada. Foto: Joan Rodríguez

imbatibilitat l’última jornada per
culpa d’un mal últim període en el
partit contra el CB Cic. A tots tres
equips els hi queda una sola jornada abans d’acabar l’any, el Claret ja
s’ha assegurat acabar-lo com a líder, mentre que els Lluïsos i el Coll
ho tenen a tocar.
L’objectiu de l’equip de Rofes
és seguir sumant victòries i acabar la temporada entre els qua-

tre primers classificats, que són
les places que garanteixen un lloc
als quarts de ﬁnal de la competició
que és el pas previ a disputar la ﬁnal a quatre de la categoria i l’accés
a la lluita per l’ascens.
En el cas del Bàsquet Claret,
acabar la temporada en primera
posició li donaria accés directe a
la ﬁnal a quatre de la categoria, i
en cas d’acabar segon hauria de ju-

gar una eliminatòria prèvia per poder accedir a disputar-la. A Tercera
Catalana, al CB Coll només li valdrà ser primer de grup si vol disputar la ﬁnal a vuit de la categoria.
En els tres casos, si aconsegueixen
classificar-se per la fase final de
la seva categoria, tots tres tenen
molts números d’aconseguir l’ascens de cara la temporada vinent.
Altres equips que ocupen la
zona alta de la classiﬁcació són el
sènior masculí del Vedruna Gràcia,
que és el segon classiﬁcat del seu
grup a Primera Catalana, i el sènior femení del Safa Claror, que
ha caigut ﬁns a la cinquena plaça,
també a Primera Catalana, per culpa de les dues últimes derrotes.

•

Ha començat el
Campionat Escolar de
Barcelona d’escacs que
organitza el Consell
de l’Esport Escolar on
participen 223 jugadors
en tres categories (sub10,
sub12 i sub14), dels
quals 41 són esportistes
graciencs. L’equip gracienc
amb més representants és
l’Escola d’Escacs Miguel
Iliescas (EDAMI), amb
24 jugadors, seguit del
Tres Peons que aporta
15 escaquistes a la
competició. Les escoles
Pare Poveda i La Farigola
de Vallcarca també
participen del campionat
amb un representant de
cada centre.

Opinió
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Cartes al director

Ull de
dona

Voldria felicitar
persones...

Editorial

Cànnabis, nimbys i respecte

E

l Camp d’en Grassot ha registrat en els últims anys diversos conﬂictes relacionats amb la difícil convivència que s’ha establert entre
la creixent presència dels clubs cannàbics i els veïns de les ﬁnques
on s’han instal·lat. Les obres d’adequació i un cert secretisme per part
dels promotors i l’oposició frontal i un cert fenomen nimby –not in my
back yard- per part dels veïns han complicat una adaptació que les lleis
municipals no ajuden tampoc a resoldre amb claredat. Grassot 70 i ara
Còrsega 476 han estat els casos més sorollosos recents. La situació és
almenys sorprenent perquè aquests ni molt menys són els únics clubs
cannàbics que hi ha a Gràcia, molts dels quals ni se sap on són.
El problema òbviament no són els clubs cannàbics, ni tots els veïns
de Gràcia són uns torracollons. Però en aquests dos casos últims hi ha hagut mala
peça al teler i merders judicials i tècnics que no ajuden
a una tramitació transparent
que garanteixi ni la llibertat
d’establir un negoci ni la del
dret al descans. En el cas de
Grassot 70 una decisió judicial
ha obligat a instal·lar la xemeneia de ventilació del local en oposició als veïns, els quals a més s’han
trobat amb un soroll de la instal·lació que triplica els nivells permesos.
En el cas de Còrsega 476 el nou propietari del local ha aproﬁtat l’assabentat tècnic per arranjar l’espai i completar l’obra externa utilitzant
tota mena de subterfugis (des del nom poc clar de la sol·licitud ﬁns a
l’engany per accedir a la comunitat de veïns).
El Districte també es troba en una situació complexa on sembla que
la interlocució judicial no és la millor, i si no que li demanin a la nostra
autoritat local què se n’ha fet del precinte que havia anunciat als veïns
de Grassot 70 per temes de soroll. Tot plegat té pinta d’una certa desempara legal en una qüestió que té moltes més ombres que llums.

Tot plegat té pinta
d’una desempara legal
en una qüestió amb
més ombres que llums

Que saben donar valor al silenci, com un bé
preuat, per tots els ciutadans, que saben on
deixar papers o altres estris a les papereres
que hi ha als carrers.
Que respecten les normes d’horaris nocturns en la seva comunitat i en l’espai públic, que en llocs públics saben parlar amb
to suau sense molestar a altres persones,
que saben ser atents, especialment amb
persones d’edat avançada, que respecten
les normes de convivènca a l’espai públic o
privat.
Que saben respectar les opinions dels altres, encara que no estiguin d’acord, que
saben tancar els seus mòbils i estan en silenci en els transports públics, que saben
respectar els senyals de trànsit, siguin ciclistes, motos... Que donen un valor positiu i respectuós al pas de vianants, que caminen per la seva vorera sempre que sigui
possible.
Que tenen un bon domini sobre el seu gos,
sense que molesti cap persona, que saben
complir les normes de portar-los lligats
amb corretja i morrió, que saben netejar
les deixalles dels gossos deixant els carrers
nets i polits.
Tota persona ha de sentir-se que forma part
d’una comunitat, d’un grup. Ha de sentir-se
valorada, acceptada i respectada.
Moltes felicitats!
C. Pardo

•

L’Independent es dedica a les notícies i el dependent a les
quasi-notícies o a les xafarderies, però també aquest últim té
el seu cor. I per això en aquest número volem enviar tres estirades d’orelles a gent que estimem i no volem que es barallin.
Un: l’Ateneu Llibertari. L’entitat ha accelerat en els últims anys i és un
puntal de la Gràcia normal. No volem que res us freni. Dos: l’Aula d’Extensió Universitària. Canvis de responsables per qüestions que ni volem
saber. Volem seguir rebent les vostres informacions. Tres: Luis vs Irene
Güell, de Vallcarca. Parlant la gent s’entén. Això no ho arregla un jutge.
El
dependent

Conxa Garcia

E

l 15 –N, a la Virreina, l’acte, organitzat pel Consell de Dones de Gràcia
contra les violències masclistes, va
ser una data especial i emotiva: feia 20
anys de la primera concentració arrel de
l’assassinat de la Ma. Àngeles Chiván. El
Manifest el van llegir Patricia Bargalló
i Esther Murillo, de la Coordinadora
de Comissions de Gènere, Coeducació i
Feminismes de les Escoles Públiques de
Gràcia, reblant especíﬁcament aques-

Ha d’entrar a les aules
amb empenta i voluntat
política per obrir la vida
de les nostres criatures
ta reivindicació que es feia des d’aquesta
mateixa plaça gairebé cada any. Encara
que s’ha parlat abastament en aquest setmanari vull remarcar les dades de la violència masclista a casa nostra aquest darrer any: 120 casos de violència de gènere i
65 de violència domèstica i des de l’Oﬁcina d’atenció a la víctima dels mossos, es
fa el seguiment a 127 expedients (110 dels
quals tenen ordres de protecció); i insistir que, per lluitar-hi, cal introduir “a totes les escoles l’educació afectiva-sexual
com a eix curricular d’infantil a secundària i 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”. Treballe-m’hi plegades per aconseguir aquesta ﬁta!

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Educació afectivasexual, ja!

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
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Opinió convidada

el bloc

Guillem Roma i Batlle

#COP25

Honor i glòria a
en Pep Fornés

Carina Bellver

Q

S

i penso en Gràcia i cultura popular uns dels primers noms que em venen el cap és Pep Fornés, un
nom que ha aparegut els darrers dies als mitjans
de premsa escrita vinculat a la notícia de la seva jubilació anticipada i voluntària.
A partir del proper 3 de gener en Pep deixarà de ser
el director del Museu Etnològic i de Cultures del Món de
Barcelona. Però això és una bona o mala notícia?. Per a
l’Ajuntament segur que no ho és pas de bona, encara que,
parlant en plata, crec que en part s’ho mereixen per no
haver-li deixat més llibertat per dirigir el museu. I per la
gent de la cultura popular i l’associacionisme cultural?,
és una bona notícia?, doncs permeteu-me que sigui una
mica egoista i us respongui amb un sí rotund. Estic segur que a partir d’ara podrem fer encara moltes més coses amb en Pep, podrem crear i difondre noves iniciatives sense límits ni traves de tecnòcrates procedents de la
“tecnocrosta”. Perquè en deﬁnitiva, en Pep, més enllà de
la direcció del museu, sempre ha estat i serà un activista
cultural en majúscules.
Si hem d’agrair la presencia de grallers a les festes majors, ho hem de fer a en Fornés que amb d’altres persones
van recollir el relleu d’aquest instrument en plena transició democràtica quan els darrers grallers vius eren ben
pocs i d’edat avançada.
Si hem d’agrair a algú l’existència de la Festa dels
Foguerons de sa Pobla a Gràcia, ho hem de fer primer
a en Toni Torrens però sense dubtes també a en Fornés
perquè ell va ser qui el 1993 va participar en el naixement
de la festa com a tècnic de cultura del Districte de Gràcia.
Si hem d’agrair la totèmica existència del Festival
Tradicionarius, ho hem de fer al Pep qui el 1993 va arrancar aquest projecte amb d’altres persones.
Si hem d’agrair com de bé que va anar el bicentenari de la Festa Major de Gràcia, ho podem fer a en Pep que
junt amb molta altra gent ho va fer possible.
Si hem d’agrair l’autoria de molts bans de Festa Major
i Carnaval, ho hem de fer en gran part a en Pep.

Pep Fornés, en una imatge recent. Foto: Cedida

Els graciencs i gracienques hem
d’estar contents de compartir vila
amb el nostre estimat “metralleta”,
el diable de la colla de les “gordes”, el
conspirador de la cultura popular, en
deﬁnitiva, un dels pilars fonamentals
de la cultura popular catalana.
En deﬁnitiva, els graciencs i gracienques hem d’estar
contents de compartir vila amb el nostre estimat “metralleta”, el diable de la colla de les “gordes”, el conspirador
de la cultura popular, en deﬁnitiva, un dels pilars fonamentals de la cultura popular catalana.
Honor i glòria a en Pep Fornés i benvinguts siguin els
projectes culturals que vindran i compartirem!

•

uina manera de ploure! Escric
aquesta columna atrapada en un
cafè mentre un mar de pluja inunda tot Gràcia. Els embornals són autèntics brolladors i l’aigua baixa de tal
manera que és impossible creuar els
carrers sense mullar-te, com a mínim,
ﬁns ben bé als genolls. “Sembla un tsunami”, crida un nen amorrat al ﬁnestral del cafè mentre la pluja s’emporta
tot el que troba i la gent fa el que pot
per arribar inevitablement xopa a casa
i corrent.
L’estampa, que coincideix en plena
Cimera del Canvi Climàtic a Madrid, té
un cert punt d’ironia. I les desaﬁants
paraules de la Greta Thunberg, que
l’han feta famosa, venen com a anell al
dit: “Right here, right now”. Titella, líder mesiànica, perturbada, malcriada…
aquests són alguns dels adjectius que la
dreta negacionista ha escrit sobre ella.
Paraules de pataleta contra aquesta
activista sueca de només 16 anys amb
fusta de líder, que treu els colors a les
poltrones polítiques i que empodera no
només els més joves a alçar la veu i sortir al carrer.
Aquesta noia hauria d’estar a classe
i no travessant durant 20 dies l’Atlàntic camí de Madrid per exigir mesures
valentes contra el canvi climàtic. Què
voleu que us digui… El nostre jovent -i
els que ja no som tant joves, ai!- necessitem referents com el d’ella, sobretot
referents femenins. Calen més Gretas
Thunberg en tots els àmbits, que ens facin aixecar del sofà i que ens encenguin
els ànims de revolta. Que ens mostrin
les escletxes per avançar des de baix.
Tossudament alçats.

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

Exposicions
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. Cicle Coll Fantasy.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 13 de desembre
L’exposició EstimArt mostra algunes
de les obres del projecte artístic de la
Fundació Estimia. En el marc del Centre
Ocupacional Estimia es genera un espai
de creació a través del qual les persones
que hi participen troben un canal on expressar, amb plena autonomia i llibertat
creativa, les seves emocions, sentiments i
estats d’ànim.
Fòrum de Lluïsos de Gràcia
Fins al 20 de desembre
Sin tapujos, de Beñat Olaberria. Artista
basc resident a Londres. 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 i instintius ﬁns que aconsegueix un
resultat leial a la seva lògica visual.
Las Cosas de Martínez (Diluvi, 5)
Del 10 de desembre al 5 de gener
Què sabem realment sobre les persones
sense llar? Som conscients dels prejudicis que envolten una realitat complexa i
sovint invisible? El primer pas és canviar la mirada. Viuen al carrer perquè volen? ho fa a través de 27 imatges i sis textos que desmunten aquests prejudicis.
Inauguració, dimarts 10 desembre a les
19h. Organitza. Fundació Arrels.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 6 de gener
Exposició Dibuixos i il·lustracions de
Miquel Fuster. Recull d’il·lustracions de les
novel·les gràﬁques que Miquel Fuster, dibuixant i il·lustrador que va viure al carrer
durant molts anys, ha publicat i on explica
la seva vivència.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 20 de gener
Exposició Llibreria Catalònia, Editorial
Sudamericana i editorial Edhasa. Llibres

d’anada i tornada, que repassa les intenses relacions entre editors i llibreters de
les dues ciutats, Barcelona i Buenos Aires,
al llarg del segle XX.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
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

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Dimarts 10 de desembre
Taula rodona per 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, Fundació ASSIS, l’associació Lola no estàs sola, entre d’altres.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19 h
Dimecres 11 de desembre
Lletra petita - Llibres a escena: Juguem
amb les paraules.Amb Noemí Caballer.
Edat: + 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h

amb l’artista Maria Montiel @cayenablanca (a partir de les 19 h).
Miluna life & Art (Providència, 10), de les
16 a les 22 h
Lletra petita. Presentació del llibre Els
números canten: cançons i cantarelles de
nombres. Amb Maria Bras-Amorós i Toni
Giménez. De 2 a 7 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 17.30 h
Tallers de descoberta: Guarnim el Nadal a
la biblioteca, al voltant d’una història. + 3
anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Antonieta Cot i Miralpeix (Pg
Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h

Soda Jam Session #222 amb Toni Saigi.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

La Taverna del CAT: Marc Riera i Dani
Carbonell.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
21.30 h

Projecció del documental: La Línea
Amarilla, una apuesta de preservación comunitaria + col·loqui. Dinamitzat per l’Aula Ambiental Bosc Turull en col·laboració
amb el Cicle Claqueta i Acció!, Salvem l’Alzina i Som Natura.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18.30 h

Divendres 6 de desembre
Teatre: El conte de nadal. Cia la Trepa. A
partir de 5 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), 17.30 h

Dijous 12 de desembre
Nit de Mercat d’Art de Nadal. Art en viu

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

Dijous 5 de desembre
Espectacle: Fairy Tales.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Diumenge 8 de desembre
Itinerari: Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer. Museu d’Història de
Barcelona - Park Güell Casa del Guarda.
Cal inscripció prèvia a la web del MUHBA.
Park Güell (Olot, 7), a les 10.30 h
Espectacle de màgia i dansa: ZAS!
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h
Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 19.30 h
Dilluns 9 de desembre
Guarnim l’arbre de Nadal de la Violeta.
També dilluns 16. Taller intergeneracional adreçat a avis, àvies, nets i netes.
La Violeta (Maspons, 6), a les 17 h
Xerrada: Gràcia i el seu calendari festiu
nadalenc. A càrrec de JM Contel.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Masterclass: Desconnexió digital i addiccions a les tecnologies. Amb Selva Orejon.
Inscripció prèvia.

Concert: Fetus i Bankrobber Gang DJ’s.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Entitats

Divendres 6 de desembre
Teatre: El nom.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h,
també ds i dg a les 18 h
Diumenge 8 de desembre
Cinefòrum: Tierra y Libertad. Ken Loach,
1995, 105 min. Presentació pel Grup de
Memòria Històrica de l’Ateneu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dilluns 9 de desembre
Inauguració del pessebre monumental
i l’exposició nadalenca. Festa Major de
Gràcia.
Espai Albert Musons (Alzina, 9), a les 20 h
Dimarts 10 de desembre
9è Festival Internacional de Cine Nunes.
Inauguració i balanç de la trajectòria del
certamen.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dimecres 11 de desembre
Cinema: Jump (Liberto Rabal) + Call for
dreams (Ran Slavin).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), 18 i 19.30 h
Dijous 12 de desembre
Conferència: Les cavalcades de Reis a
Barcelona.
Espai Albert Musons (Alzina, 9), 19.30 h
Fins al 19 de desembre
Campanya de Nadal Solidari. Recollida
d’aliments no peribles per a la Fundació
Pare Manel.
El Centre (Ros de Olano, 9), de 10 a 13 h i
de 17 1 21 h
Amb el suport de
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Breus

L’Heliogàbal tanca
l’any amb un
cartell liderat per
Fetus i Nyandú

Després de recuperar la
normalitat el passat mes
d’octubre pel que fa a la
programació en directe,
l’Helio acomiada l’any
amb una intensa agenda
de concerts, on destaca
l’actuació de Fetus (la
banda mig empordanesa
mig gracienca que ha rebut
la nominació al Premi Time
Out Barcelona al Talent
Radical pel seu segon disc
‘Terra Cuita’) dimecres 11,
amb Bankrobber Gang Dj’s
per tancar la nit. A més,
el comiat dels Nyandú del
seu últim disc ‘Fernando
Rogelio Estévez’
(LAV Records, 2018) a
Barcelona serà al local de
Ramón y Cajal dijous 19.

El sisè concurs
de teatre breu de
la Violeta premia
dues obres
El proper 12 de desembre
es representaran les dues
obres ﬁnalistes de la sisena
edició del concurs de
teatre breu de la Violeta,
Un petit gest, de Marc
Morote (primer premi),
i El fotògraf, de Teresa
Vergés (segon premi).
Al bar de l’equipament
gracienc a les 19.30 h.

Cultura
El Tradicionàrius
2020 homenatja Kepa
Junkera i reivindica
el projecte ‘Fok’
El músic basc, que va patir un ictus ara fa un any, actuarà
el 10 de gener amb Josep Maria Ribelles i el Pont d’Arcalís

Silvia Manzanera

D

ivendres 10 de gener de
2020 Kepa Junkera tornarà a pujar a l’escenari del CAT per obrir la
33a edició del festival
Tradicionàrius. I a més ho farà
acompanyat d’alguns amics, com
ara Josep Maria Ribelles, Ballaveu,
TXEC, El Pont d’Arcalís, Guillem
Ballaz & Marta Rius i Guillem
Anguera. És la manera que té el
Tradi de celebrar la recuperació
del músic basc, que fa un any va
patir un ictus, i d’homenatjar un
músic que consideren “transcendental en la vitalitat actual de la
música tradicional a Euskadi, a la
Península Ibèrica i més enllà”.
Així, el concert inaugural farà
una evocació de la seva trajectòria,
amb una representació signiﬁcativa dels intèrprets catalans i del repertori que va formar part del projecte FOK. De fet, l’octubre de 2017
Kepa Junkera presentava al CAT
aquest disc, un treball amb més de
200 músics d’Euskadi, Catalunya,
Balears, País Valencià i l’Alguer; un
projecte que recollia la seva mirada sobre la música tradicional dels
Països Catalans i que Junkera presentava en un concert memorable
a L’Auditori en el marc del festival
folk. A primers de desembre del

Kepa Junkera durant la presentació de ‘Fok’ l’octubre de 2017 al CAT. Foto: J.M. Contel

Concert triple a la 10a Babel
Nights. La sessió del 14 de
desembre comptarà amb el
repertori de rumba i folk del
cantautor català Marcel Marimon;
amb el projecte de música
mediterrània fusionat amb d’altres
estils ètnics dels italians Piero
Pesce e la Questione Meridionale;
i amb la banda hongaresa de fusió
folk i ﬂamenc Meszecsinka.

2018, mentre presentava a Bèlgica
el seu concert Maletak, el músic va
patir un ictus que gairebé li costa la vida i que l’ha abocat a una
llarga recuperació. La vinculació
de Kepa Junkera amb el CAT ve de
llarg. “A banda de la complicitat en
la defensa del valor contemporani
de la música tradicional, hem anat
teixint una relació d’amistat perquè en Kepa no és només un músic
descomunal és, també, una gran
persona amb qui és fàcil entendre’s”, han assenyalat els responsables del Tradicionàrius en una
nota aquest dimecres.
A més del Després del concert Kepa Aurrera es presentarà Gaizca project, una aliança de
les gallegues Ialma, el basc Iñaki
Plaza i els catalans Manu Sabaté
i Ciscu Cardona, els quals -en algun moment de la seva trajectòriahan col·laborat directament amb
l’acordionista basc.
Al Tradicionàrius 2020 hi hauran
quatre modalitats d’espectacles de
pagament: els concerts i les presentacions de discos (de 6 a 12 euros), les nits de ball folk amb grups
de Catalunya, les Illes Balears,
Occitània, el Nord Itàlia i Grècia
(de 10 a 6 euros); els concerts arran
d’escenari, un nou cicle de concerts
amb un format íntim a la platea del
CAT (8 i 4 euros), i els espectacles
familiars (10 i 5 euros).

•

Films premiats,
curts i òperes L
primes, a la
Mostra de cine
italià dels Verdi

S. M.

El crític italià Giorgio Gosetti selecciona
part dels títols del festival que es podran
veure del 13 al 17 de desembre al multisales

a pel·lícula vencedora del
Festival de cinema europeu de
Sevilla Martin Eden, de Pietro
Marcello (Coppa Volpi al Millor
Actor al Festival de Venècia) serà
l’encarregada d’obrir la La Mostra
de Cinema Italià de Barcelona
(MICB) el proper 13 de desembre.
Un any més, els cinemes Verdi ofereixen aquesta oportunitat d’apropar-se al cinema italià amb una
selecció del millor de 2019, amb sessions gratuïtes que inclouen nou títols que han participat en els festivals internacionals més importants
i que han estat seleccionats pel crític italià Giorgio Gosetti, més dues
projeccions especial.
Cinc òperes primes destaquen
en el programa: Blangla de Phaim
Bhuiyan (festivals de Rotterdam i
Chicago), Il Campione (El campió)
de Leonardo D’Agostini (Karlovy

La guardonada ‘Martin Eden’, de Pietro Marcello, obrirà la mostra. Foto: Cedida

Vary, Haifa), Magari (Potser)
de Ginevra Elkann (Locarno,
Marràqueix), Maternal de Maura
Delpero (Locarno i Roma, Busan i
Chicago, BFI de Londres i Festival
de Sevilla) i Sole (Sol) de Carlo
Sironi (Festivals de Venècia,

Chicago, Busan i Haifa). Les pellícules seran presentades al públic
pel mateix director o bé per algun
dels protagonistes, que també faran en un col·loqui posterior. La
mostra també comptarà amb un
concurs de curtmetratges.

•
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el repor

Noms

Un any de formació
teatral a contracorrent
La jove parella formada per l’actriu Candela Antón i el
dramaturg Daniel Tollesson celebra el primer aniversari de
la Contracultural, un laboratori d’experimentació teatral
Clara Darder

C

Voldries tenir el teu propi mètode amb el teu nom?
No. Poder formar una companyia
on crear un diàleg, amb els actors que estic formant, de tu a tu.
No vull caure en el narcisisme,
que és fàcil i per això lluito, per
què no vull caure-hi.
Quin és el vostre objectiu?
Crear una companyia on pugui forjar les meves idees, tenir
alumnes on ens podem donar el
contrapunt i involucrar-nos en la
ciutat, en el barri, en el Barcelona
pensa, en La Mercè, arribant a la
gent d’una manera propera.
Com es mou la Contracultural?
És espai canviant i camaleònic,
on hi ha dues línies de formació: la de tot l’any, i després l’altre línia com a creació i laboratori. El futur és de la creació, no
fer càstings i esperar la trucada
desitjada perquè t’han donat el
paper. Volem crear actors amb
força creadora, que siguin capa-

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,

Artistes locals i internacionals
mostraran el seus treballs
a la seu de Print Workers

P

andela Antón i Daniel
Tollesson són els creadors
de la Contracultural [www.
lacontracultural.com], un espai
que pretén formar joves crítics
i actius més enllà de la tècnica.
Celebren un any de la seva aventura a Gràcia.
On sou?
A Nàpols 305, a la Sala Ón, un espai multidisciplinar de microteatre, on els alumnes van de 12 anys
ﬁns a 27. Comencem al 2018 i ara
ja portem un any.

El sisè Mercat de
Serigraﬁa reivindica
l’edició limitada

Daniel Tollesson i Candela Antón, tàndem de la Contracultural . Foto: SM

ços de forjar la seva feina. Actor
i director, compartint diàleg creatiu, que quan no tinguin feina,
se la facin ells. Enfrontar-se al
paper en blanc, els actors haurien de saber d’històries i diàlegs
diversos.
Com treballeu?
Actualment la nostra societat i
sistema educatiu no està formant
persones, sinó treballadors. I ens
estan quedant joves i persones
buides. A traves de les preguntes
els fem reﬂexionar.
Per què naixeu?
Als joves no els ensenyen a establir un punt de vista crític i nosaltres volem que iniciïn aquest
procés, l’eròtica del saber, per
mantenir el seu diàleg intern i
creatiu. No volem imposar sinó
proposar la nova evolució del
pensament. Abans de començar
cada tema, els donem un dossier
per a què aprofundeixin en èpoques i temes diferents.

I esteu contents amb l’evolució
d’aquest primer any?
Sí. No ho havíem plantejat així
però ens hem trobat que els
alumnes que tenim tenen un
perﬁl diferent. Són alumnes que
avui en dia costen de trobar, ja
que a les altres escoles només
es dediquen a formar la tècnica.
L’altre dia una alumna em va dir:
Candela, m’estic llegint Ortega y
Gasset, gràcies a tu. Em va posar
tan contenta!
Us queden moltes coses per fer
encara?
“Innumerables, coses que ni conec, ni sé. Mai havia passat que
jo acabaria enamorat del teatre, quan jo venia del cinema”
(Dani). “Coses que no sabem ni
que volem”, estem creixent sense parar (Candela).
Com us veieu d’aquí 5-10 anys?
Amb un grup laboratori gran,
amb més gent però sense perdre
l’essència.

•

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,

rint Workers Barcelona organitza el proper cap
de setmana 14 i 15 de desembre una nova edició
de ‘Give print a Chance’, el mercat de Serigraﬁa
de Barcelona al seu espai de Quevedo, una cita oberta al públic que reivindica l’edició limitada i l’estampació artesanal. Aquest particular mercat nadalenc
reunirà diversos artistes locals i internacionals, com
ara Seri/Graph (Kiev), The Fingersmith Letterpress
(Singapur), Leo Boyd (Belfast), Guerrero Projects
(París), Indi & Lala (Madrid), o les propostes de proximitat de Gemma Quevedo, Bea Crespo, Jan Barceló,
Clara Mur, Colectivo Baricela o La Sardineta, entre
molts d’altres. A l’espai del taller també hi haurà un
recull de peces fora d’edició que provenen de l’error
per demostrar l’esforç i treball que suposa l’edició a
mà en serigraﬁa.

•

Visita guiada a
l’exposició ‘Barcelona
Buenos Aires, llibres
d’anada i tornada’
A la Jaume Fuster, comissariada
per Julià Guillamón

L

a biblioteca Jaume Fuster organitza dues visites a
l’exposició ‘Barcelona Buenos Aires, llibres d’anada i tornada’, centrada en la ﬁgura d’Antoni López
Llausàs, fundador de la llibreria Catalònia i de l’editorial Edhasa, els propers dimecres 11 i 18 de desembre
a les set de la tarda. Com cada any, l’equipament gracienc dedica una exposició a un editor o editorial emblemàtics. Enguany, comissariada per l’escriptor Julià
Guillamon, la mostra reconstrueix l’aventura editorial d’Antoni López Llausàs i descobreix un seguit de
lligams no gaire coneguts entre les cultures catalana i
argentina. L’activitat requereix inscripció prèvia.

•

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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Anunci dels partits inaugurals i de Lliga i foto panoràmica del camp del Guinardó. Foto: Arxiu / Gabriel Casas

Fer-se gran al Baix Guinardó

D

urant la dècada dels 20, l’eclosió del futbol arreu de
Catalunya va ser un fet notable. A la capital catalana, el creixement de la massa social va ser tan gran
que el FC Barcelona i el RCD Espanyol es van veure
obligats a construir grans camps que donessin cabuda als milers de seguidors que movia aquest esport. Els recintes nous es van haver d’aixecar fora de l’Eixample perquè
el pla de Barcelona s’estava ediﬁcant molt ràpidament. Així,
doncs, Les Corts (maig del 1922) i Sarrià (febrer del 1923)
van substituir els camps dels carrers de la Indústria i de
Muntaner, respectivament. El tercer gran club de la ciutat,
l’Europa, no va voler quedar-se enrere i després de proclamar-se campió català i sotscampió espanyol va accelerar la
construcció d’un camp nou en un terreny immens darrere el
quarter de cavalleria de la Travessera de Gràcia, entre el carrers de la Marina (actual Alcalde de Móstoles) i el Torrent de
Lligalbé. L’emplaçament triat, dins del que avui anomenem
Baix Guinardó, mantenia l’Europa a prop del seu entorn original, el Poblet i el Camp d’en Grassot.
Artur Matas, germà del president i factòtum europeista
Joan Matas, va projectar un camp de futbol amb una capacitat màxima per a 35.000 espectadors. L’obra es pretenia
ﬁnançar amb accions nominals de 500, 1.000 i 5.000 pessetes, segons acord de l’assemblea de socis. La major part del
capital, però, el va haver d’aportar el president perquè ja en
aquella època s’estilava un tret característic del seguidor europeista: exigir molt però pagar poc.
El club gracienc necessitava estrenar la temporada 192324 al camp nou per donar comoditat als prop de 6.000 socis que tenia aleshores i fer grans taquillatges amb la venda
d’entrades. Però els treballs van endarrerir-se uns mesos.

Finalment, i a pesar de què l’obra no s’havia acabat, el camp
nou del CD Europa es va inaugurar el dia de la Puríssima del
1923 amb el primer d’una sèrie de partits tres amistos entre
l’Europa i els sotscampió d’Hongria, l’Szombathely A. K.
D’aquell 8 de desembre quedarà en el record l’alineació gracienca formada per: Jaumandreu (porter suplent del
gran Bordoy); Serra, Garrobé; Xavier, Pelaó, Artizus; Pellicer,
Julià, Cros, Olivella i Alcázar. L’únic gol europeista el va fer
l’Esteve Pelaó, de cap, al primer temps. L’estrena del camp
dels “Quartels”, com era conegut popularment va acabar
amb un empat (1-1). Dies més tard, els locals van derrotar
l’Szombathely per 6-3 i 2-1.
Les obres es va simultaniejar amb els partits oﬁcials a partir del gener del 1924. Especialment costosa va ser la construcció de la tribuna principal, que no es va haver acabat ﬁns
al ﬁnal de la temporada. Un cop enllestit, el camp va tenir
una capacitat aproximada d’uns 19.000 espectadors, molt
lluny dels previstos inicialment per en Matas. Això no obstant, era un recinte amb moltes comoditats (vestidors, dutxes, bar i lavabos). Tenia tres portes d’entrada, dues a la part
de tribuna, al ﬁnal del carrers de Sant Lluís i de l’Encarnació
i una a la zona de General, al ﬁnal del carrer de Lepant.
Per a accedir-hi des del centre de la ciutat es recomanava
l’ús del tramvies 24 (des de la plaça de Catalunya) i 37 i 38
(des del Portal de l’Àngel). I per als socis i seguidors que es
desplaçaven al camp en automòbil, es va habilitar un aparcament en un descampat de sorra situat en un dels laterals
del quarter de la Travessera de Gràcia. Un fet que encara
donava més qualitat a un camp que el mateix club va acabar batejant amb el nom de Guinardó per la seva proximitat amb aquest barri veí.

•

i has deixat el mòbil obert damunt
la taula mentre llegeixes aquesta
columna, saben on ets, poden escoltar el que dius i gravar imatges del que
fas. Si mai has de fer quelcom que no
sàpiga ningú, més val que deixis el mòbil a casa i apagat. La digitalització de la
nostra vida qüoditidiana ens ha retallat
llibertats i ens ha convertit en emissors
de dades personals a les xarxes de forma
innocent i gratuïta que poden ser usades pels estats o les grans corporacions
mundials per reprimir-te, per intoxicarte, per convertir-te en un consumidor
compulsiu o per condicionar els teus
gustos i creences, que tú creies tenir
tant arrelades, tant profundes.
George Orwell es va quedar curt amb
el seu 1984. Ara mires el mòbil quan cagues, quan vas amb metro, quan caminses i ﬁns i tot, com els suïcides, quan vas
amb cotxe. Vas per la ciutat endollat a
les xarxes, als wats, a l’insta. No saludes,
no veus, no olores, no sents. Tampoc et
veuen els altres. No recordes la darrera vegada que vas veure un ser humà
llegint un llibre en un transport públic i
menys encara un diari de paper. Tothom
abocat a la pantalla.
Em diràs que internet no té fronteres,
que no hi ha censura, que hi ha creativitat, contrainformació i ﬁns i tot revolució. És cert, però la bateria que gastes
també provoca cops d’estat a Bolívia
que a tú et deixen indiferent, perquè
com a molt et preocupes per Palestina i
el Tíbet, que són més cool. Doncs aproﬁta la llibertat perquè a partir d’ara, a
Espanya, com a Turquia i la Xina, el govern espanyol podrà tancar webs i prohibir continguts a la xarxa per motius
d’ordre públic. Sí, el govern del dentífric Sánchez, amb el suport de la resta
de la dreta i l’abstenció, sí abstenció, de
Podem, ha aprovat un decret de ‘seguretat digital’ que amputa la teva llibertat.
Però tú segueix mirant la pantalla. Quan
et desaparegui aquella web tan guai que
miraves, aleshores alçaràs el cap, però ja
serà massa tard. Tothom seguirà mirant
Gran Hermano. Benvingut a la dictadura
digital espanyola.

•

