
La L8 que unirà plaça Espanya i 
Gràcia preveu engegar obres la 
tardor de 2021 i acabar el 2025 
Territori preveu tenir el projecte redactat el 2021 per licitar l’execució amb una 
inversió de 300 milions sumant infraestructura, arquitectura i instal·lacions

Albert Balanzà

La connexió de la línia 8 de Ferrocarrils de la 
Generalitat entre plaça Espanya i Gràcia, amb ar-
ribada a Gal·la Placídia, una de les infraestructures 
més publicitades i menys concretades en els últims 
15 anys, ha començat a deixar de ser una entelèquia i 

ja té un calendari intern defi nit amb el qual treballa el de-
partament de Territori i concretament la direcció general 
d’Infraestructures de Mobilitat. Si fa pocs dies el Govern 
anunciava l’adjudicació de la redacció del projecte cons-
tructiu per tres milions d’euros, el moviment de terres, un 
cop licitada l’execució, es calcula que engegarà la tardor de 
2021 i que tot el desplegament de la infraestructura neces-
sitarà quatre anys complets. Matisant les xifres facilitades, 
fonts de Territori han elevat el pressupost estimat de 238 
milions d’euros fi ns als 300 milions, tenint en compte no 
només l’actuació d’infraestructura sinó també l’arquitec-
tura i les instal·lacions.

El perllongament de la línia Llobregat-Anoia de 
Ferrocarrils, seguint aquestes noves previsions, es desple-
garà sota terra des de plaça Espanya fi ns a Gal·la Placídia 
pel carrer Urgell, Francesc Macià i la Travessera de Gràcia 
i comprèn fi nalment quatre estacions adaptades a perso-
nes amb la mobilitat reduïda, tres de les quals seran de 
nova construcció: Hospital Clínic, al carrer d’Urgell, que 
permetrà l’intercanvi amb l’L5 del metro; Francesc Macià, 
al carrer d’Urgell entre Buenos Aires i la plaça Francesc 
Macià, que facilitarà l’intercanvi amb el Trambaix; Gràcia, 
a Travessera de Gràcia, entre Balmes i Via Augusta, que 
connectarà amb la línia d’FGC Barcelona-Vallès; i plaça 
Espanya, que comportarà la remodelació del vestíbul de 
l’estació d’FGC existent.

El projecte de connexió de la L8 entre plaça Espanya 
i Gràcia es remunta al 2002, quan ja apareixia en el Pla 
Director d’Infraestructures de la Generalitat amb una in-
versió prevista aleshores de 159,63 milions d’euros o 26.560 
milions de pessetes del moment (vegeu L’Independent nú-
mero 89). Pàgina 3L’accés principal de FGC a Gal·la Placídia, aquest dijous. Foto: A.V.
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El ple dóna el tret de 
sortida al PAD però tan 
sols recull abstencions 
en el nou pressupost
El Pla d’Actuació incorpora de nou pressupostos participatius 

Política

Albert Balanzà

Amb un ple iniciat amb un 
minut de silenci en me-
mòria de l’exconseller 
Francesc Gambús i amb 
l’auditori pelat de fred pel 

mal funcionament de la calefacció, 
l’últim ple de Gràcia de l’any ha ser-
vit aquest dijous per donar el tret 
de sortida a la gran partida de ne-
gociació que s’obrirà pel Pla d’Actu-
ació a partir del gener. El regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, en un intent de 
copsar la receptivitat dels grups de 
l’oposició ha promès “mà estesa per 
a un acord al més ampli possible”, 
un cop l’executiu de BComú i PSC 
ja han tancat un primer document 
fa quinze dies.

El PAD 2019-2023, que ara fa qua-
tre anys no es va poder pactar, ar-
rencarà amb un procés participa-
tiu entre gener i març que inclourà 
de nou un apartat de pressupostos 
participatius. Ara fa quatre anys la 
participació en aquest àmbit va ser 
especialment baixa. “És molt im-
portant que participem tant pre-
sencialment com online en el full 
de ruta del mandat per prioritzar 
accions”, ha apuntat Badia.

Els grups han recollit el guant 
del regidor però especialment 
dura ha estat la portaveu del grup 
de Junts x Cat, Sílvia mayor, que 
ha recriminat al govern que no hi 
hagi hagut “cap trucada” per di-
alogar i ha augurat un “consens 
difícil”.

Aquest sentir, de fet, ha estat si-
milar en l’anàlisi del pressupost, 
que el Consell Ciutadà ha debatut 
abans del ple. El plantejament de 
l’equip de govern, un pressupost 
de 25,6 milions (+4,52%) i una vo-
luntat d’incrementar taxes per re-
captar 1.200 milions d’euros més a 
nivell de ciutat “per tirar endavant 
projectes i necessitats veïnals”, se-
gons Badia, ha estat contestat per 
l’oposició amb crítiques majori-
tàries a l’augment d’impostos. No 
obstant això, i a les abstencions 
majoritàries, l’informe sobre el 
pressupost ha tirat endavant. •

Un moment de la sessió plenària d’aquest dijous. Foto: Albert Vilardaga

Rambla de Prat, Vallcarca i 
Mare de Déu de la Salut. En les 
proposicions el ple ha aprovat 
fer seguiment de la pacifi cació de 
trànsit a Mare de Déu de la Salut, 
crear una taula amb veïns per 
tancar la proposta de desafectació 
i habitatge públic de Rambla de 
Prat-Astúries i reactivar el debat 
per la Rambla Verda de Vallcarca.

A. B.
 

El  g r u p  d e  t r e b a l l  d e 
Nomenclàtor de Gràcia, únic 
d’aquestes característiques 

als districtes, ha celebrat aquest 
dimarts deu anys d’existència 
amb una nova sessió de debat i 
propostes que han elevat a plante-
jament formal un reconeixement 
per a les mestres Montserrat 

Riera i Francisca Rius. En la línia 
de recuperar i equilibrar el paper 
de les dones en els noms de places 
i carrers, el grup ha aprovat de-
dicar un espai de descans que hi 
ha a tocar del casal La Miranda, a 
l’avinguda Coll del Portell, en ho-
nor a la mestra Montserrat Riera 
Moreno, impulsora de l’escola 
Heidi (actual Turó del Cargol). 
Riera, que va morir el 2001, ha es-
tat proposada per l’AV Park Güell-

La Salut-Sanllehy, que tenia com 
a altra opció una altra mestra del 
centre, Magda Escarré (mare del 
periodista Eloi Vila), que va morir 
fa dos anys i no complia així les 
condicions. El nom de l’espai serà 
Racó Montserrat Riera.

Nomenclàtor, atenent en aquest 
cas a una petició de la família, ha 
aprovat posar una placa al carrer 
Milà i Fontanals, al lloc on va viu-
re la mestra Francisca Rius, tam-

Nomenclàtor reconeix 
les mestres Riera i Rius 
El grup de treball reobre el debat per rebatejar la plaça Flandes

bé pintora, dibuixant i escriptora 
del llibre Diari íntim, dedicat a un 
fi ll que tenia al front de la guerra. 

En una sessió de debat viu, el 
grup de treball ha reobert el de-
bat per rebatejar la plaça Flandes 

com a Wanda Morbitzer -un polè-
mic canvi que es va aturar el 2014- i 
buscar noms de dones esportistes 
per al passatge que hi ha sota el 
camp de l’Europa, entre Secretari 
Coloma i Sardenya.•

El futur Racó Montserrat Riera, a l’avinguda Coll del Portell Foto: A. V.

Breus

Alamany (ERC) 
recull mancances
de les instal·lacions
esportives

La regidora d’Esquerra 
Elisenda Alamany s’ha 
reunit aquest dimarts amb 
la plataforma Poliesportiu 
Baix Guinardó Ja!, 
l’Europa i Lluïsos recollint 
mancances històriques en 
instal·lacions esportives. 
La plataforma, que compta 
amb el suport d’entitats de 
Gràcia, fa un any que està 
constituïda com a tal per 
reivindicar l’equipament 
a Sardenya 420. L’Europa 
ha posat èmfasi en la mala 
instal·lació, que ja ha fos set 
dels nous focus instal·lats 
fa quinze dies. Lluïsos ha 
presentat el projecte de 
nova pista de bàsquet per 
al qual demana un esforç 
de fi nançament de les 
institucions.

El calendari de 
la Diabolica, 
solidari amb 
Alerta Solidària
La colla de diables La 
Diabolica de Gràcia ha 
començat a distribuir el 
seu calendari 2020 amb 
imatges de seminus dels 
seus integrants. El preu 
de 10 euros dedicarà un 
euro a la caixa d’Alerta 
Solidària, l’entitat 
antirepressiva de suport 
a presos i encausats 
polítics.
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La L8 entre 
Espanya i 
Gràcia ja 
farà obres 
la tardor 
del 2021
Territori calcula quatre 
anys de treballs per 
enllaçar el ramal de FGC

Albert Balanzà

A ra que s’han complert 
quinze anys del primer 
estudi informatiu que 
desplegava l’opció de 
la connexió de la L8 de 

Ferrocarrils de la Generalitat en-
tre plaça Espanya i Gràcia, la direc-
ció general d’Infraestructures de 
Mobilitat ja treballa per fi  amb un 
calendari intern més que possible 
per executar l’obra a partir de la 
tardor de 2021 i fi ns al 2025. Així ho 
han manifestat fonts del departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
a aquest setmanari un cop anun-
ciats a grans trets els detalls del 
projecte, que preveu el perllon-
gament de la línia Llobregat-
Anoia des de plaça Espanya fins 
a Gal·la Placídia pel carrer Urgell, 

gava amb una inversió de 159,63 
milions per fer l’enllaç fins a 
Gràcia i el 2011 els comptes ja es 
disparaven fins als 321 milions. 
Ara, en temps de postcrisi però no 
de llançar coets, els números de 
Territori es concreten en aquests 
238 milions per a la infreastructu-
ra i 300 totals.•

L’accés sud, inutilitzat, de FGC, on es preveu una sortida de la L8. Foto: A.V.

mencin els treballs. Les mateixes 
fonts han apuntat que els 238 mili-
ons d’euros anunciats s’elevaran a 
300 si es compta no només la infra-
estructura necessària sinó també 
l’arquitectura i les instal·lacions.

La concreció del calendari és el 
principi del fi nal d’un recorregut 
que es va iniciar el 2001 amb la 
publicació del Pla Director d’In-
fraestructures amb una previsió 
de connexió de la L8 que s’ha anat 
allargant en el temps amb periò-
diques notícies de tímids però 
inconcrets. L’any 2004, en el pri-
mer estudi informatiu, el que sí 
que ja es va descartar és l’opció 
de traçat per Diagonal-Balmes-
Via Augusta i va agafar cos l’op-
ció de Travessera de Gràcia jus-
tament per minimitzar l’impacte 
per la Diagonal. En el Pla Director 
2009-2018 encara es parlava d’una 
L8 amb continuïtat cap al Besòs, 
amb una segona estació a Gràcia, 
a la plaça Joanic.

El pressupost també ha anat 
canviant: el primer PDI es desple-

Francesc Macià i Travessera de 
Gràcia amb quatre estacions, tres 
de les quals seran de nova cons-
trucció: Hospital Clínic, Francesc 
Macià, Gràcia, a més de la de pla-
ça Espanya, que comportarà la re-
modelació del vestíbul de l’estació 
d’FGC existent.

El projecte s’ha adjudicat per va-
lor de tres milions d’euros i en el 
termini d’un any estarà redactat 
perquè es liciti ja l’execució i co-

L’any 2004, en el 
primer estudi 
informatiu, ja es 
va triar Travessera 
abans que Diagonal

A.B.
 

No són xifres ni molt menys 
comparables a l’allau de 
processos oberts en altres 

districtes de la ciutat però Gràcia 
ha registrat en els últims dos me-
sos complets, octubre i novem-
bre, un total de 33 desnonaments 
efectius, a més d’altres que s’han 
aturat molt sovint per la resposta 
popular i la negociació instituci-
onal, com justament aquesta set-
mana a Travessera de Gràcia 274 
o a Igualada 13. 

La majoria d’aquests desnona-
ments s’han centrat al nucli his-
tòric de Vila de Gràcia (13 casos) 
i a la Salut (10 casos), mentre que 
al darrera se situen el Coll (5 ca-
sos), Camp d’en Grassot (3 casos) i 
Vallcarca i els Penitents (2 casos). 
Seguint amb aquestes dades ofi ci-
als, un 50% dels processos han es-
tat relatius a propietats de grans 
tenidors i un 60% tenien un règim 
de lloguer.

Aquestes dades han estat matè-
ria de debat en el ple d’aquest di-
jous a Gràcia en l’informe del re-
gidor, Eloi Badia, que ha remarcat 

que aquesta és una realitat que “cal 
visibilitzar” encara que a Gràcia no 
es registri el nivell traumàtic d’al-
tres zones de la ciutat. “S’han acon-
seguit trobar solucions habitacio-
nals per a la majoria de casos, però 
sempre queden casos en els quals 
no es pot donar resposta”, ha apun-
tat Badia. En aquest sentit, el regi-
dor ha responsabilitzat els propie-
taris de la funció social de les sves 
fi nques i als grups de l’oposició els 
ha instat a pactar noves promoci-
ons d’habitatge públic perquè els 
expulsats puguin ser reubicats aal 
seu barri. •

Gràcia registra en dos 
mesos 33 desnonaments
Aturats els dos últims casos a Travessera de Gràcia i al carrer Igualada

Els pisos de 
Carles Ferrater a 
Lesseps arribaran 
a 630.000 euros

La promoció immobiliària 
del carrer Mare de Déu del 
Coll 10 amb Maignon pro-

jectada per l’arquitecte Carles 
Ferrater (vegeu L’Independent 
número 765) ja ha començat a 
difondre detalls, després que 
aquest estiu ja es netegessin els 
dos solars on s’aixecarà aquest 
nou projecte de housing a tocar 
de la plaça Lesseps. A la vista 
del cartell publicitari instal·lat 
ara fa unes setmanes, la nova 
fi nca comptarà amb un total 
d’11 habitatges i habitatges 
d’una, dues o tres habitacions, 
però el web concreta encara 
més: hi haurà preus màxims 
de 630.000 euros en 94 metres 
quadrats i la resta sempre per 
sobre dels 300.000 euros. Els 
promotors posen èmfasi en po-
tencials veïns que vulguin un 
pis en una zona ben comunica-
da o inversors que busquin una 
rendibilitat d’un 5%.•

A.B.
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L’Ajuntament assumeix la majoria 
de les propostes del grup d’experts 
per al nou catàleg de patrimoni
No s’arribarà al 60% de fi nques protegides al nucli històric que proposava el grup 
d’experts però es crea el Conjunt Vila de Gràcia i es passa de 564 a 1.021 espais catalogats

Albert Balanzà

L ’anàlisi de l’Ajuntament del 
document de 900 pàgines 
que a principis de novem-
bre va lliurar el grup d’ex-
perts coordinat per Joan 

Casadevall ja té traducció política 
amb l’assumpció per part del con-
sistori de la majoria de les propos-
tes fetes pels cinc equips tècnics: 
d’una banda, es revisarà el catàleg 
duplicant els elements patrimoni-
als, i de l’altra, es protegirà el verd 
privat interior a través d’una mo-
difi cació del Pla General. Aquests 
són els dos grans eixos d’una pro-
posta anunciada al límit de la ca-
ducitat de la suspensió de llicèn-
cies decretada ara fa un any, el 
14 de desembre, que la comissió 
de govern ha aprovat inicialment 
aquest dijous. 

El director del projecte de revi-
sió del catàleg, Francesc Ragués, 
ha admès a l’Independent que no 
s’arribarà al 60% de fi nques pro-
tegides del nucli històric però sí 
que hi ha eines a través de les or-
denances que permetran assolir 
“de llarg” aquesta xifra que pro-
posaven els experts. Les 109 pro-
postes veïnals, segons Ragués, 
“estem sobre el 70-80% d’accep-
tacions”. L’anunci ofi cial accepta 
la creació del conjunt de protecció 
Vila de Gràcia amb 390 edifi caci-
ons “que han conferit a la trama 
urbana de la Vila una certa espe-
cifi citat respecte de d’altres zones 
de Barcelona”. 

Es tracta de construccions an-
teriors a 1932 dins dels límits que 
marquen Via Augusta, Riera de 

Cassoles, Travessera de Dalt i els 
carrers Escorial, Bailèn, Còrsega i 
avinguda Diagonal. En aquest àm-
bit, per exemple, hi ha des de les 
casetes d’Encarnació fi ns als edi-
fi cis industrials de Robí 30, la font 
de l’Atzavara o el mosaic d’Azule-
jos Comercial Dergo, a Travessera 
de Gràcia 257. La resta d’edifi caci-
ons del Conjunt Vila de Gràcia ne-
cessitaran una llicència nova (no 
un simple comunicat o assaben-
tat) per fer qualsevol modifi cació 
total o parcial.

Més enllà del Conjunt, l’aug-
ment del catàleg, que també 
revisava parts dels barris de 
Vallcarca, la Salut i Camp d’en 
Grassot, permetrà fer constar 
com a catalogació C (conservació 
de volum original i elements co-
muns) fi ns a 1.021 fi nques, quan 
el catàleg vigent es quedava en 
564. L’Ajuntament també preveu 
la fórmula de la modifi cació del 
Pla General per protegir el verd 
privat interior en patis i jardins i 
calcula tenir ofi cialitzat a fi nals de 
2020 tant el pla especial que blin-
da el catàleg revisat com la mo-
difi cació del Pla General. Dilluns 
està convocat el grup de segui-
ment del pla especial per valorar 
la decisió municipal. •

Azulejos Comercial Dergo, únic establiment que s’incorpora al catàleg. Foto: A.V.

Breus

L’Espai Jove i 
la plaça Trilla 
substitueixen el 
mobiliari urbà 

L’Espai Jove La Fontana 
del carrer Gran i la 
plaça Trilla, just a tocar, 
han renovat una part 
del mobiliari urbà, 
concretament la barana 
protectora del trànsit 
rodat que hi ha a la porta 
de l’equipament (foto) i 
l’enllumenat vertical de 
la plaça. La barana s’ha 
substituït per un model 
més segur i els llums 
per un model de menor 
consum energètic. 

Un sensesostre, 
trobat mort en 
un caixer del 
carrer Gran
Un home de 45 anys va 
morir dilluns al matí en 
un caixer de La Caixa 
del carrer Gran en 
circumstàncies que encara 
s’estan investigant. Els 
fets van trascendir quan 
a primera hora del matí 
el Districte va rebre l’avís 
del succés i es va activar 
el protocol d’emergències 
previst en aquests casos. 
L’autòpsia determinarà la 
causa fi nal del traspàs.

ritàries. Dissabte serà el dia gros, 
entre 11 i 19 hores, amb una ma-
tinal castellera, un espai gastro-
nòmic, un escenari amb actuaci-
ons musicals, venda de productes 
artesanals i estands d’entitats. Hi 
haurà, per exemple, una escude-
lla solidària a càrrec del mercat de 
l’Abaceria o una botifarrada amb 
la bèstia Atzeries. Al vespre, a l’es-
glésia de Sant Joan de la Virreina, 
el Cor Gregal farà un concert soli-
dari amb temes del Rei Lleó (21h).

Diumenge hi ha altres esce-
naris previstos, sobretot a ni-

Passeig de Sant Joan, eix local 
d’activitats per la Marató de TV3
L’església de Sant Joan i el Club Tennis La Salut seran els altres escenaris principals

A. B.

La desaparició de la plataforma 
Teixint Connexions, que en els 
anys anteriors coordinava els 

actes locals de suport a la Marató 
de TV3, entre altres activitats du-
rant l’any, ha donat pas enguany 
a la Unió Temporal d’Entitats de 
Gràcia (UTEG) amb el suport de la 
Federació de Colles de Sant Medir i 
al nou escenari del Passeig de Sant 
Joan com a principal eix de con-
vocatòries per les malalties mino- La Marató, l’any passat. Foto: Arxiu

La recollida a porta 
al Coll, clau contra 
el xoc del camió de 
les escombraries 
El Districte només confi a 
en la implantació del 
sistema de recollida 
d’escombraries porta a 
porta al Coll com a única 
solució a les queixes dels 
veïns que en els últims 
anys han denunciat la 
topada del camió de les 
escombraries contra la 
façana de Beat Almató 
amb baixada de Sant 
Martirià per l’efecte del 
revolt molt tancat. Així va 
respondre el govern local 
a les queixes que de nou 
es van reproduir aquest 
dilluns en el consell de 
barri al centre cívic El 
Coll-La Bruguera. 

vell esportiu: el club de tennis 
La Salut hi haurà un partit d’ex-
hibició de pàdel amb els tennis-
tes Àlex Corretja, Beto Martín, 
Jordi Arrese i Àlex Marín. L’esplai 
Món Jove farà activitats a l’esco-
la Vedruna del carrer Gran a par-
tir de les 10 hores. Pel que fa a 
activitats ja celebrades durant 
la setmana, el CAP Vallcarca va 
fer dimecres una marxa nòrdi-
ca i un contacontes i l’escola Vida 
Montserrat de l’ACIDH ha recollit 
7.200 euros amb els origamis de 
Mútua General. •

Es modifi carà 
el pla general 
per protegir el 
verd privat en 
patis i jardins

Nous conjunts i fi nques 
individuals. Entre les fi txes de 
patrimoni que s’incorporen -i que 
algunes sorprenentment no estaven 
contemplades fi ns ara amb cap nivell de 
protecció, hi ha no només les ja casetes 
d’Encarnació sinó també el conjunt de 
plantes baixes de Verdi de Dalt o les 
cases adossades de Larrard, però també 
a nivell individual Cal Xipreret -seu del 
Tennis La Salut- o l’aqüeducte de Can 
Turull. També entra el mosaic d’Azulejos 
Comercial Dergo (foto), però no la rajola 
de Sant Josep al carrer Camprodon. 
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La plaça de la Vila, la plaça de 
la canalla, se suma al Nadal

Un festival de jocs dinamitzarà per primer cop l’agenda de festes en un espai 
que fi ns ara s’havia quedat al marge del batec de la resta de places

Albert Balanzà

El focus mediàtic ha volgut in-
justament que les places de 
Gràcia hagin estat sinònim 

en els últims anys de debat sobre 
la pacifi cació, de territori de pug-
na entre amos de bars i veïns que 
volen descansar, però poc a poc 
s’hi ha anat obrint pas una dinà-
mica de jocs espontanis o orga-
nitzats que han atorgat protago-
nisme als nens i nenes, sobretot 
quan surten de l’escola. Nord 
sempre ha tingut atracció per 
als més petits perquè històrica-
ment era de sorra, Dones del 36 
és un punt de trobada general, 
Sol s’ha conquerit gairebé per la 
força de les armes i Diamant s’ha 
benefi ciat de les dues entrades al 
refugi que fan d’imaginàries por-
teries de camp de futbol. Però 
plaça de la Vila ha anat adqui-
rint un valor especial: mentre al 
Districte s’hi governa i als bars 

s’hi arregla el món, la canalla des 
de fa uns anys pinta al terra les 
seves inquietuds.

Aquesta normalitat a plaça de 
la Vila, però, no tenia continuïtat 
per Nadal: totes les places bulli-
en d’activitat organitzada, excep-
te Vila. “Tenim la limitació de te-

nir poques botigues i molts bars, 
però és una plaça molt familiar i 
hem volgut esmenar l’anomalia”, 
apunta Yasmine Renz. L’Amelie, 
amb el Curuba i l’Aglà, són els 
tres establiments que estan col-
laborant aquest desembre amb 
el Districte i Buttonmaker per a 

l’extensió del programa Juguem 
a les Places deixant baldufes i 
cordes de saltar. Per als dies 21, 
22 i 23, però, ve l’esclat fi nal: pla-
ça de la Vila es transformarà du-
rant tres dies en un festival de 
jocs amb cinc àmbits de dinamit-
zació: ludoteca infantil, jocs de 
taula, jocs motrius, jocs tradici-
onals (Botons, bitlles... atenció 
al joc Tomba el rei) i jocs clàssics 
(parxís, escacs). 

El Nadal, que en l’oferta ge-
neral omplia les places de fi res 
i que en el segment infantil en 
els últims anys pivotava princi-
palment sobre la plaça del Sol 
amb el Nadalàctic, s’ampliarà 
a plaça de la Vila amb aquesta 
oferta lúdica en horari de matí, 
d’11 a 14 hores, i amb un servei 
afegit d’assessoria en jocs. Quin 
joc és millor per regalar, sem-
pre fugint de la joguina bèl·lica 
o sexista? A plaça de la Vila les 
famílies hi podran aconseguir 
bons consells. •

el repor

Activitat a la plaça del Diamant, en una imatge d’aquest any. Foto: Buttonmaker

Vallcarca ultima 
Nadal amb corals, 
pare Noël, carpa 
reial i una gimcana

L’associació de comerciants 
de Vallcarca, República 
Argentina i Rodalies ja te-

nen tancat el cartell de les fes-
tes de Nadal amb les activitats 
que per segon cop desplega-
ran entre el 21 de desembre i 
el 4 de gener. Les nadales del 
cor A Tempo marcaran el toc 
d’inici amb un recorregut iti-
nerant previst per al migdia del 
dia 21 per l’avinguda Vallcarca 
i República Argentina. Seguint 
el mateix recorregut, el pare 
Nöel es plantarà al barri di-
lluns 23 muntat en un rickshaw 
per passejar els nens i nenes. Ja 
en la segona part de festes, el 4 
de gener s’instal·larà una carpa 
reial a la sortida del metro de 
Vallcarca on es recolliran car-
tes i el mateix dia es farà una 
gimcana nadalenca. Les ins-
cripcions per a aquesta última 
activitat es faran als comer-
ços següents: papereria Alaska, 
Multipreus Vallcarca i Hecreu 
Cibercafè.•

A.B.

Societat
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6 Esports

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 CF Levante Las Planas - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 10
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

Primera Catalana Masculina
Jornada 11
15/12 (19h) CB 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

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
Jornada 10
CN Terrassa 18 - 6 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 30 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts. 
Jornada 12
1/2 (19:30h) Waterpolo Navarra - 
CN Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 9
CN Sabadell 18 - 9 CN Catalunya

1. CN Mataró ..................... 27 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 10
1/2 (18h) CN Sant Andreu - CN 
Catalunya

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

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 9
Handbol Sant Climent 23 - 22 
Handbol Claret
1. HC Laietà Argentona ... 18 punts.
9. Handbol Claret............... 6 punts.

 Jornada 10
15/12 Handbol Claret - BM Barberà 
B

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
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
Tercera Catalana
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

El CN Catalunya torna 
a classifi car-se per la 
Copa sis anys després
El trofeu es jugarà del 28 de febrer a l’1 de març a la piscina 
del CN Sabadell i l’Atlètic Barceloneta és el clar favorit

Albert Vilardaga

Se t m a n a  g r a n  a l  C N 
Catalunya amb la classi-
ficació del primer equip 
masculí per disputar la 
33a edició de la Copa del 

Rei que es disputarà els dies 28, 29 
de febrer i l’1 de març a la piscina 
de Can Llong del CN Sabadell. Els 
afi cionats del ‘Cata’ han hagut d’es-
perar sis temporades per tornar a 
gaudir de la Copa que se li havia 
resistit els últims anys, gràcies al 
fet que l’equip del Tato Garcia ha 
aconseguit classifi car-se entre els 
vuit primers en acabar la prime-
ra volta de la temporada. Els gra-
ciencs han aconseguit nou punts, 
gràcies a les tres victòries contra 
el Waterpolo Navarra, el Tenerife 
Echeyde i el Real Canoe. Els tres 
equips de la competició que no són 
catalans i que han quedat fora de 
la competició. 

El principal candidat per acon-
seguir aixecar la Copa és el CN 
Atlètic Barceloneta, campió en les 
últimes set edicions del trofeu, i 
campió de la lliga les darreres ca-
torze temporades. En el sorteig 
de la Copa, l’Atlètic Barceloneta, 
com a primer classifi cat, i el CN 
Sabadell, com a equip amfitrió, 
aniran per diferents parts del qua-
dre, de tal manera que només es 
podrien trobar en una hipotèti-
ca fi nal. La resta d’equips queda-
ran emparellats en un sorteig pur 
que es farà a la seu de la Federació 
Espanyola de Natació.

El CN Catalunya ha guanyat 
aquest títol en sis ocasions entre 

fi nals de la dècada dels vuitanta i 
fi nals de la dècada dels noranta. 
Avui dia no és gens realista pen-
sar en qualsevol trofeu, ja que en 
els últims anys, els graciencs han 
vist molt reduït el seu pressupost 
i lluiten per esquivar el descens.

Els principals arguments ofen-
sius de l’equip del Tato Garcia en 
atac, per intentar competir i su-
perar la ronda dels quarts de fi -
nal serà la presència de Pol Prat i 
Miquel Gasulla. Prat, nascut l’any 
2001, ha marcat 17 gols en els 10 
partits disputats i és l’onzè juga-
dor amb més gols de tota la lliga. 
Gasulla ha marcat 12 gols, és el se-
gon màxim golejador del ‘Cata’ i el 
número 26 en la classifi cació gene-
ral de golejadors.•

Izquierdo i Guardiola, classifi cats 
per l’Estatal de Tennis Taula. A 
la ciutat madrilenya de Boadilla 
del Monte s’ha disputat el torneig 
classifi catori per l’estatal de tennis 
taula amb la participació de set 
jugadors dels Lluïsos de Gràcia. 
Marc Izquierdo va guanyar 
la categoria juvenil i Ferran 
Guardiola va quedar setè. Tots dos 
van aconseguir la classifi cació. 
Martí Ruiz va quedar onzè i haurà 
d’esperar com a segon reserva.

L’entrenador del CN Catalunya, Tato Garcia, donant instruccions als seus jugadors. Foto: Cedida

Breus

L’Europa rep 
el Manresa en 
l’últim partit a 
casa de l’any

El primer equip de 
l’Europa disputa aquest 
diumenge l’últim partit 
de l’any al Nou Sardenya 
contra el Manresa, que 
suma quatre punts 
menys que els escapulats 
a la classifi cació. Abans 
d’acabar l’any l’equip de 
Vilajoana visitarà el camp 
del líder, L’Hospitalet, i el 
primer partit del nou any 
serà el derbi contra el Sant 
Andreu que es disputarà 
el dia 5 de gener, a les 12 
hores al Nou Sardenya.

La Salle Gràcia 
aconsegueix el 
3r i 7è lloc a la 
Lliga Iberdrola
La Salle Gràcia va 
participar a la Lliga 
Iberdrola amb l’equip 
A, format per la Clàudia 
Buixeda, l’Ona Duart, Mar 
Olivé, la Nora Garcia, la 
Clàudia Ayora, la Carlota 
Martí i la Maria Alcover 
i van acabar terceres a la 
Primera Divisió. L’Equip 
B, format per la Marina 
Esteve, la Queralt Olivé, 
la Queralt Cerro, l’Alison 
Ramos, la Paula Martinez, 
la Laia Montolio, la 
Natalia Subirós i la 
Frida Rodriguez-Cabo, 
van quedar setenes a la 
Tercera Divisió.
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Gràcia consolida els 

projectes d’horts urbans

editorial

El verd a la ciutat

Deu escoles de la ciutat, una per Districte, han estat escolli-
des per convertir-se en un refugi climàtic i prendre mesures 
per reduir l’impacte de les altes temperatures provocades pel 
canvi climàtic, com ara instal.lar elements d’aigua i vegetació 
i rehabilitar els edifi cis. L’Escola Vila Olímpica, impulsora del 

projecte, n’és l’onzena. A Gràcia, la representant és l’escola 
Rius i Taulet, que aplicaria les mesures l’estiu de 2020. El 
projecte té un pressupost de cinc milions d’euros (quatre de 
fons europeus i un d’aportació municipal). En aquest primer 
trimestre s’han realitzat sessions de formació.

El Temps és hort promou una ciutat més verda i sostenible

A Gràcia fa anys que els horts es van 
estenen i ocupant espais, tan públics 
com privats, esdevenint projectes 
comunitaris i individuals que de-
mostren una evolució constant de la 
ciutat cap a un model més saludable 
des de tots els punts de vista. No 
hi falten a equipaments com ara el 
centre cívic del Coll o en entitats 
històriques com són els Lluïsos de 
Gràcia, on organitzen diferents grups 
familiars perquè participin del procés 
i la feina que implica tenir un petit 
hort. Precisament l’entitat de Plaça 
del Nord ha programat per aquest 
dilluns 16 de desembre a les set de 
la tarda la xerrada col.loqui ‘Posa 
un hort a casa’. A l’Espai Quirón o 
al Bosc Turull, els horts urbans són 
espais integrats a les ciutats i una ma-
nera d’incorporar hàbits saludables i 
fomentar la socialització i la creació 
de xarxes de relacions socials. Això 
ho sap perfectament el protagonista 
de l’entrevista d’aquest número: un 
gracienc que ha recorregut món i 
que sempre torna a Gràcia a fer el 
que més li agrada. “Si tothom tingués 
un hort al seu balcó tindríem menys 
contaminació”. I confi a més en la 
consciència i pressió col.lectives per 
fer canviar les polítiques actuals pel 
que fa al canvi climàtic que en les 
iniciatives que parteixen de l’adminis-
tració. De baix cap a dalt, de forma 
activa, insistent i constant, exigint el 
compromís de tots aquells que tenen 
les eines, més enllà de reunions i 
cimeres mundials, per fer d’aquest 
planeta un lloc més habitable per 
a tothom. Perquè, encara hem de 
seguir insistint, només tenim aquest 
planeta. I no sabem si ja és massa 
tard, però és la nostra responsabilitat.

Escoles + Sostenibles

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

gent gran. Per aquest motiu, la 
ciutat es prepara per abordar 
aquest desafi ament amb projec-
tes com “Adaptació climàtica a 
les escoles blava, verda i grisa”, 
una iniciativa municipal que ha 
rebut el reconeixement i el su-
port econòmic de la Comissió 
Europea i que transformarà 
alguns centres educatius pú-

blics en refugis climàtics. El 
projecte té un pressupost de 
cinc milions d’euros (quatre de 
fons europeus i un d’aportació 
municipal). La proposta es basa 
a aplicar diverses millores en els 
equipaments, identifi cades amb 
tres colors:
Blau, instal.lació de punts d’aigua 
de diferents característiques.
Verd, incorporació de zones 
d’ombra i vegetació.
Gris, intervencions als edifi cis 
per millorar-ne l’aïllament tèr-
mic i l’efi ciència energètica.
Les actuacions es duran a terme 
en deu escoles, una a cada dis-
tricte, a més d’un onzè centre, 
l’Escola Vila Olímpica, que és 
impulsora del projecte.
Un cop escollides tots els 
centres educatius, ha comen-
çat la fase de concreció de la 

L’escola Rius i Taulet, 
escollida refugi climàtic 

Deu escoles de la ciu-

tat, una per Districte, 

han estat escollides 

per convertir-se en un 

refugi climàtic i pen-

dre mesures per reduir 

l’impacte de les altes 

temperatures, com 

ara instal·lar elements 

d’aigua i vegetació i 

rehabilitar els edifi cis. 

L’Escola Vila Olímpica, 

impulsora del projecte, 

n’és l’onzena. A Gràcia, 

la representant és l’es-

cola Rius i Taulet, que 

aplicaria les mesures 

l’estiu de 2020. 

Els refugis climàtics són espais 
preparats per reduir l’impacte 
de l’escalfament global, especi-
alment l’augment de les tempe-
ratures. Segons les previsions, 
si no s’apliquen mesures per 
mitigar el canvi climàtic, l’any 
2050 la temperatura pujarà 2 
ºC, un increment que afecta 
especialment els col.lectius més 
vulnerables, com la infància i la 

El projecte ja va començar 
ja caminar a inicis del curs 
passat, quan es va anunciar 
que Barcelona havia estat se-
leccionada per desenvolupar 
un projecte d’implementació 
de solucions per afrontar les 
conseqüències del canvi cli-
màtic als centres educatius. Al 
llarg d’aquest primer trimestre, 
les deu escoles seleccionades 
han començat a treballar. Fins 
ara, s’han realitzat tres sessions 
de formació per al professorat 
implicat en el projecte, en les 
quals s’ha reflexionat sobre 
què és el canvi climàtic i qui-
nes oportunitats es donen a 
l’escola per poder treballar-lo 
i plantejar així activitats d’apre-
nentatge, conscienciació i co-
municació. També s’ha aprofun-
dit en les mesures científi ques 
que es realitzaran a les escoles 
per tal de monitorar els canvis 
i com aquestes poden ser 
aprofi tades com a contextos 
d’aprenentatge. D’una banda, 
l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental (ICTA) deixarà ins-
truments i farà un taller sobre 

mesures relacionades amb el 
CO2 i paràmetres meteorolò-
gics (vent, temperatura, pressió 
ambiental). L’ISGlobal prendrà 
mesures ambientals, de salut i 
benestar i d’usos dels espais 
per tal d’analitzar la qualitat 
ambiental, les actituds i percep-
cions ambientals, els aspectes 
cognitius, la interacció i rela-
cions socials i l’activitat física. 
Per últim, l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB) 
analitzarà diferents indicadors 
de benestar i valorarà qualita-
tivament la implementació de 
les intervencions i els possibles 
efectes percebuts en l’alumnat, 
professorat i resta de comu-
nitat. Paral.lelament, un equip 
d’arquitectes s’ha reunit amb 
representants de la comunitat 
educativa de les Escoles Refugi 
per a escoltar les necessitats 
que han detectat en relació 
amb l’adaptació al canvi climà-
tic i presentar-los el catàleg de 
propostes per a implementar. 
Amb tota aquesta informació, 
cada escola ha fet una priorit-
zació de les propostes. 

Formació i debat sobre les 
necessitats climàtiques dels 

centres educatius
Escoles + Sostenibles

Les Escoles Refugi van començar el projecte amb formacions per a professorat i activitats a l’aula, entre d’altres

proposta, la metodologia i el 
calendari amb la comunitat 
educativa. Aquesta fase implica 
tots els agents impulsors del 
projecte amb l’objectiu de crear 
una xarxa de treball oberta i 
participativa. Els escolars també 
tenen un paper important a 
l’hora de dissenyar les solucions 
climàtiques i avaluar les accions. 
Així, segons les previsions, a 
partir del mes de setembre 
va començar el treball amb el 
professorat, i durant l’estiu del 
2020, aprofi tant el període no 
lectiu, s’aplicarien les mesures 
acordades. Amb aquest calenda-
ri de treball, els refugis climàtics 
escolars estarien a punt per 
obrir les portes l’estiu del 2021. 

L’alumnat té un paper 
important a l’hora de 

dissenyar les solucions i 
avaluar les accions

Escoles + Sostenibles
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“L’hort urbà és una eina terapèutica i 
pedagògica molt potent”

Quin és l’origen del projecte El 
Temps és hort?
Quan em vaig treure la carrera d’engi-
nyer agrònom no volia treballar en una 
fàbrica d’aliments i li vaig dir a un profe 
que tenia boníssim, Daniel López Codina, 
de mecànica de fruits, que com és que 
no hi havia cap ONG, i vam crear Servei 
de Cooperació i Agricultura (Secuoya) 
i me’n vaig anar un any i mig al Senegal 
com a cooperant, fi ns que em vaig sen-
tir com “un dolar blanquito andante”.

I vas decidir tornar a Gràcia?
Sí. Però m’agradava molt la vinya així 
que vaig estudiar enologia a Tarragona 
i després vaig marxar a l’Empordà 10 
anys, treballant per a diferents ce-
llers. I de cop vaig sentir la necessitat 
de tornar a Gràcia ara fa cinc anys.

I com se’t va ocórrer la idea? 
Estava un dia a la Virreina i vaig veure 

El Juli, l’impulsor del projecte 

El Temps és hort, es dedica 

des de fa cinc anys a decorar 

balcons, terrasses, àtics o jar-

dins amb estructures de fusta, 

fetes a mà o reciclant palets 

per omplir-les amb flors o 

plantes comestibles aprofi tat 

l’espai. Segons ell, tothom en 

pot tenir un. 

El Juli, a la porta del seu taller botiga El Temps és hort, a Martínez de la Rosa [eltempseshort.cat]

Silvia Manzanera

SM

un balcó i vaig pensar que si fos meu el 
tindria ple de plantes. I se’m va encendre 
la bombeta: horts urbans.

En aquell moment no hi havia 
projectes semblants?
No hi havia res, tampoc la consciència 
que hi ha avui dia amb temes com ara 
l’emergència climàtica. La gent s’ha de 
preguntar què passaria si tothom tingués 
al seu balcó un hort. Són netejadors na-
turals de l’aire. Les plantes consumeixen 
CO2 i donen oxigen. 

I des de llavors, com has vist el 
canvi de consciència de la socie-
tat pel que fa a la sostenibilitat?
Crec que el canvi ha estat important. Ha 
estat una evolució col.lectiva en molts 

aspectes, no només pel que fa a la natura 
o als temes relacionats amb el medi am-
bient, sinó que ha estat més aviat un canvi 
de consciència de la gent, que ha comen-
çat a exercir la pressió cap als governs. I 
tot just que ara estem intentant canviar 
crec que arribem tard, ecològicament 
parlant estem en un punt de no retorn. 

A part del servei d’horts urbans 
a particulars, també col.labores 
amb entitats o fas projectes per 
a escoles.
He col.laborat amb un geriàtric, a través 
de l’associació Depende de ti, i veus com 
canvia l’actitut de la gent gran, es tornen 
actius, se’n cuiden i quan surten els fruits 
estan super emocionats. Ho han fet amb 
el seu esforç i dedicació.

I a les escoles?
És una pena que no tinguin pressupost 
perquè es faci seguiment, formació, man-
teniment... El professorat ja hi voldria 
però sempre em diuen el mateix: no 
tenim recursos. I l’educació ambiental és 
bàsica. M’agrada molt el vídeo de l’alcalde 
Almeida al programa de Telemadrid Vuelta 
al cole, ara ja fa unes setmanes, on els 
infants s’escandalitzen quan assegura que 
abans salvaria Notre Dame que l’Amazo-
nes. “Però si és el pulmó del món?”, diu 
un dels nens. 

Com veus la gestió del verd urbà?
Fatal, perquè sempre es prioritza el ci-
ment a la part verda, i gairebé sempre 
per motius econòmics. Però el verd és 
tot benefi ci.

I els benefi cis de l’hort urbà?
Per a la gent gran i per als infants, o gent 
més vulnerable, són una eina fantàstica i 
potent, pedagògica i terapèutica. Aporta 
moltíssims valors. Si el desordre porta 
desordre o la violència genera violència, 
les bones conductes generen bones 
conductes. Per als jubilats, per exemple, 
és una gran afi ció, una manera de ma-
tenir-se actiu, compartir coneixements 
amb d’altres companys, crear una cosa 
comunitària... Ajudo un amic que té un 
hort al Bosc Turull i es veu claríssimament 
els benefi cis que això representen per a 
les persones jubilades.

I ara tens algun projecte més 
entre mans?
Al gener marxo a Gàmbia a fer horts 
comunals per al poble de Kekuta Kumba 
amb l’organització Amb les teves mans. 
Estic segur que aprendré moltíssim d’ells.

[per darrere][4]
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Editorial

Un catàleg més normal

Ados dies d’acabar-se el termini decidit a través de la suspensió de 
llicències de nova construcció i gran rehabilitació el passat 14 de 
desembre de 2018, la comissió de govern de l’Ajuntament ha aturat 

el rellotge amb l’aprovació inicial de la revisió del catàleg -el pla especial 
de protecció del patrimoni historicoartístic dels barris tradicionals de 
la Vila de Gràcia, i l’anunci d’una modifi cació del Pla General que ser-
virà per incloure per primer cop la protecció del verd intern privat en 
patis i jardins. Tot plegat és conseqüència directa, per aquest ordre, de 
la pressió social que es va desplegar des del novembre de 2018 per atu-
rar el projecte immobiliari autoritzat pel propi Ajuntament a les casetes 
d’Encarnació i pels treballs desplegats amb agilitat pel grup d’experts 
que en un any han aconseguit tancar un document de 900 pàgines amb 
una proposta de protecció del 60% del nucli històric. 

L’Ajuntament ha paït aquest document salvant a grans trets totes les 
propostes dels experts, que aquest setmanari ja va avançar fa quatre 
setmanes: certament no s’ar-
riba al 60% de protecció i es fa 
cas d’un 70%-80% de les 109 
propostes aportades pels ve-
ïns. Al cantó bo de la balança, 
en tot cas, hi ha el fet que es 
dupliquen les parcel·les que, si 
tot va bé, a fi nals de l’any que 
ve tindran alguna mena de 
protecció, es crearà el Conjunt 
Vila de Gràcia del qual en for-
men part 390 edifi cacions i es tancarà una fórmula perquè no desapa-
reixi més verd a patis i jardins. Caldrà una llicència nova, i no el simple 
assabentat o comunicat per modifi car aquests detalls.

El més sorprenent d’aquestes conclusions és que hagi calgut una mo-
bilització popular com la de les casetes d’Encarnació per salvar espais 
que en plena febre especulativa haurien anat a terra tard o d’hora: ni Cal 
Xipreret -seu del Tennis La Salut- o l’aqüaducte de Can Turull tenien fi ns 
ara cap mena de protecció. Tot plegat, al·lucinant.

La tinent d’alcalde Janet Sanz va tirar pilotes fora dimarts a 
la comissió d’Ecologia i Urbanisme quan el Partit Popular li 
va preguntar pel desenvolupament de la Rambla Verda “en 
relació als enderrocs i expropiacions necessaris per poder 

dur-la a terme”. Sanz va admetre que s’ha de reactivar la taula de nego-
ciacio, aturada des de fa un any, però que en aquest mandat els esfor-
ços se centraran a concretar el resultat del concurs d’idees a la banda 
del nucli històric. “Que en dos mandats es resolguin els grans temazos 
de Vallcarca”, va dir. Temazos. Escenario principal!! 

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

E l Centre Moral de Gràcia ha ende-
gat una nova etapa tot aprofi tant 
el seu 150è aniversari i vol treba-

llar per donar més visibilitat a les dones 
del barri i de la resta del país. Ja porta-
ven un temps intentant treballar-hi tot 
fent-hi esporàdicament alguna trobada 
o exposició, però ara, amb la Josefi na 
Altés i Campà com a responsable de la 
Vocalia d’igualtat de gènere d’El Centre 
volen donar-li continuïtat i, per comen-

çar, han iniciat una activitat amb la fi na-
litat de donar a conèixer la importància 
de les dones al llarg de la història. Amb 
la col·laboració de Mercè Baró Puig, una 
mestra jubilada i veina del barri, posen 
en marxa aquestes xerrades mensuals: 
Dones que fan història. Ja van comen-
çar el passat 11 de novembre tot parlant 
de la Teresa Pàmies (en el centenari del 
seu naixement). La propera serà el di-
lluns 16 de desembre, sobre la Francesca 
Bonnemaison. Esteu atentes a les se-
güents xerrades, que s’anunciaran, tot 
oferint-ne un petit tast, al programa Ones 
de Dones de Ràdio Gràcia. Penso que es-
taria bé que, aquesta i també la resta de 
les moltes entitats gracienques que te-
nim posessin fi l a l’agulla i reivindiques-
sin les dones de les seves pròpies enti-
tats, segur que descobririen un munt de 
dones valuoses que mostrar a les seves 
associades i a la resta del seu veïnat.•

El Centre

Segur que les entitats 
descobririen un munt 
de dones valuoses per 
mostrar al veïnat

Cartes al director

Avancem

Durant els darrers mesos hem vist, com 
s’han organitzat molts actes i events per 
promoure els drets de la dona i els drets 
més fonamentals de la persona. A més a 
més, com sempre s’han organitzat dife-
rents actes culturals que ens fan gaudir 
de la diversitat de cinemes, conferències 
de tota mena, músiques, i danses d’arreu 
del món. 
Per altra banda, i malgrat gaudir de tots 
aquests bons moments, veiem un creixe-
ment alarmant de la delinqüència, de 
la violència de gènere, i com grups ex-
tranys intenten introduir a la gent en el 
món de les diferentes adiccions, i a mer-
cantilismes sexuals que haurien d’estar 
sense cap excusa, totalment prohibits, i 
multats com a mínim. Malhauradament 
veiem com aquests grups s’introdueixen 
en comunitats de veïns, amb risc de pro-
vocar incendis, interpretant espectacles 
nocturns patètics, que representen el re-
trocés, i la manca de valors, introduint 
les males olors que ja es denuncien als 
diaris. Aquets grups destructius fomen-
ten l’atur, destrucció de llaços d’amistat, 
i familiars, entre altres.
Possibles solucions a aquests proble-
mes? En principi una millor educació i 
assimilació dels valors étics, humans i de 
drets fonamentals a les escoles. També 
una millor formació, i selecció en els 
agents de seguretat en aquest sentit. 
Amb multes com a mínim als que fomen-
ten les lacres nocives i destructives que 
atenten a la dignitat de la dona, i del és-
ser humà.

Montse Carranza Milián
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Amb la 
col·laboració:

És sorprenent que hagi 
calgut una mobilització 
per salvar espais que 
haurien anat a terra 



L’Independent de Gràcia
13 de novembre de 2019

8

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

Opinió
el 

bloc

‘Mentre duri la guerra’

Lluís Bou

Espanya ha estat construïda així, a 
garrotades portes endins, i aques-
ta és la seva identitat Mentre duri la 

guerra és una gran pel·lícula d’Alejandro 
Amenábar, perquè mostra com és en re-
alitat Espanya, un projecte irreformable. 
Amenábar veu en Miguel de Unamuno 
l’essència del que hauria de ser un espa-
nyol, un intel·lectual que aposta per l’ètica 
i s’enfronta a la dictadura des d’una posi-
ció revisionista. Ho escenifi ca en l’escena 
central en l’enfrontament entre Unamuno 
i el general Millán Astray a la Universitat 
de Salamanca.

La cèlebre frase “vèncer no és convèn-
cer” que va pronunciar Unamuno mos-
tra el drama de la història espanyola, 
que es limita a repetir la imatge de dues 
Espanyes enfrontades des de la guerra del 
Francès. Un relat que impossibilita qual-

sevol reforma en profunditat de l’Estat 
perquè al màxim que aspira és a arribar a 
un compromís intern.

Angela Merkel va visitar fa pocs dies 
el camp de concentració d’Auschwitz, a 
Polònia, i va demanar perdó per l’Holo-
caust nazi, reconeixent que va ser obra 
dels alemanys. A Espanya no és possi-
ble aquesta visió externa de la dictadura 
perquè el franquisme realment va vèn-
cer i al fi nal no hi va haver cap foc nou 
com el que es va fer a Alemanya després 
de la IIGM. Aquest fet és dramàtic i deixa 
en paper mullat el relat benintencionat 
d’Amenábar. Fa poc ho reconeixia l’his-
toriador Ian Gibson: “El feixisme és a les 
venes de milions d’espanyols”. Això no té 
solució. Malgrat els lletraferits simpàtics 
de la Complutense, Espanya ha estat cons-
truïda així, a garrotades portes endins, i 
aquesta és la seva identitat. •

Espanya ha estat 
construïda a garrotades 
portes endins, i aquesta 
és la seva identitat

Opinió convidada

Per què no deixem 
tranquil·la la llengua

Després de quasi quaranta anys d’implementació 
d’un model lingüístic d’èxit que ha contribuït, i de 
quina manera, a cohesionar el país, alguns conti-
nuen instrumentalitzant-lo per interessos conjun-
turals particulars sense el mínim interès educatiu, 

col·lectiu i integrador.
Els resultats de l’avaluació del procés d’aprenentat-

ge en les proves censals de les Competències Bàsiques de 
sisè d’Educació Primària i de quart d’Educació Secundària 
Obligatòria continuen donant uns resultats globals equi-
parables. Llavors, quines fonts d’informació objectives fan 
servir aquells que proposen introduir modifi cacions al mo-
del que ha evidenciat objectivament ser d’èxit?

Mentre persones suposadament de reconegut prestigi, 
institucions i grups polítics surten del seu anonimat me-
diàtic, en moments conjunturals, introduint certes dubtes 
sobre el nostre model lingüístic, els docents, una vegada 
més, són obviats en aquest debat encara que siguin part 
important a l’hora d’implementar-lo. Resulta esgotador i 
frustrant. En aquesta conjuntura uns opten per obviar les 
continues i reiterades propostes, per cert gens innovado-
res, i d’altres, en un primer moment, s’indignen, protesten 
sense massa ressò mediàtic, però, al fi nal, per esgotament, 
acaben deixant el debat en mans dels instrumentalitza-
dors que, malauradament, si tenen ressò mediàtic. En els 
mitjans de comunicació normalment només són objecte 
de tractament i debat temes educatius puntuals, a vegades 
relacionats amb incidents, i mai les pràctiques innovado-
res que s’estan desenvolupant en els centres educatius o la 
tasca tan important que estan realitzant determinades ti-
pologies de centres educatius de determinats entorns.

Els docents són corresponsables de l’èxit del model i els 
referents prioritaris a tenir en compte a l’hora d’entomar 
qualsevol ajustament del model. Són professionals i ja fan, 
en funció dels resultats dels processos avaluatius interns i 
externs, els ajustaments necessaris perquè el seu alumnat 
assoleixi un mateix nivell de les dues llengües ofi cials del 
nostre país.

No tot serveix, la instrumentalització té efectes col-
laterals en alguns àmbits del sistema educatiu i per tant 
conseqüències sobre l’alumnat. Els que treballem en l’en-
senyament públic són conscients que el nostre model edu-
catiu, entre altres, ha de ser compensador de desigualtats 
i, en la mesura que això no s’aconsegueix, estem condem-
nant a generacions de nens i nenes a la marginació futura. 
Malauradament qui introdueixen aquestes distorsions en 
el sistema, acostumen a matricular els seus fi lls i fi lles en, 
suposadament, escoles d’elit.

El plurilingüisme no és incompatible amb el nostre 
model, és més, ja forma part del Projecte Lingüístic dels 
centres educatius. No cal introduir cap variable nova, ni 
qüestionar-lo de forma oportunista per cridar l’atenció. 
Si cal treballar per oferir la possibilitat que determinats 
alumnes de les classes desafavorides del país puguin anar 
a estades per aprofundir en el domini de determinades 
llengües estrangeres, com fan els fi lls i les fi lles de ciuta-
dans i ciutadanes de determinat poder adquisitiu; puguin 
accedir gratuïtament: a les escoles municipals de música 
o de qualsevol altra manifestació artística, als concerts en 
el Liceu o en el Palau de la Música o qualsevol altre indret 
d’aquest àmbit, als museus, al teatre, a les escoles esporti-
ves... En defi nitiva tinguin accés a activitats extraescolars, 
diverses i de qualitat, compensadores de dèfi cits del siste-
ma educatiu i de la manca de recursos econòmics de deter-
minades famílies, i, alhora, potenciadores de la formació 
integral de futurs ciutadans i ciutadanes.

Tots aquells que manifesten un suposat interès que 
contribuir a l’èxit educatiu, tenen altres àmbits on si és 
necessari aportar recursos i idees: la inclusió és un d’ells, 
però també la formació inicial i permanent dels docents, 
la dotació de recursos tecnològics, els menjadors escolars, 
l’horari escolar... Malauradament no són temes mediàtics, 
però si molt necessaris a l’hora de parlar o fer referències 
a la necessitat d’assolir un major èxit educatiu en el nostre 
país. Tots els que tenen opció de convertir-los en mediàtics 
o prioritaris a l’hora de dissenyar polítiques educatives, 
per diferents raons estratègiques, els obvien o simplement 
fan un tractament tangencial. Els mitjans de comunicació 
també són còmplices d’aquest silenci.•

Arturo Ramírez, docent

Molts docents defensen l’actual model lingüístic. Foto: Cedida

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Exposicions
Fins al 20 de desembre
Sin tapujos, de Beñat Olaberria. Artista 
basc resident a Londres. Amb un enfoca-
ment no impressionista no narratiu i no 
reductiu, la seva obra explora els terri-
toris desconeguts de la seva ment. Beñat 
construeix obres a través d’una cadena de 
reaccions als seus primers gestos impro-
visats i instintius fi ns que aconsegueix un 
resultat leial a la seva lògica visual.
Las Cosas de Martínez (Diluvi, 5)

Fins al 5 de gener
Què sabem realment sobre les persones 
sense llar? Som conscients dels prejudi-
cis que envolten una realitat complexa i 
sovint invisible? El primer pas és canvi-
ar la mirada. Viuen al carrer perquè vo-
len? ho fa a través de 27 imatges i sis tex-
tos 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 gràfi ques que Miquel Fuster, di-
buixant 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 inten-
ses relacions entre editors i llibreters de 
les dues ciutats, Barcelona i Buenos Aires, 
al llarg del segle XX.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 2 de febrer 
Exposició fotogràfi ca El pessebre vi-
vent de la Torre del Suro vist per Xavier 
Malet. En Xavier sempre ha estat vincu-
lat a temes relacionats amb la creativitat. 
Actualment es dedica al disseny gràfi c i a 
la il·lustració infantil, però una de les se-
ves grans passions és la fotografi a. Fa dos 
anys va visitar i fotografi ar el pessebre vi-
vent de la Torre del Suro del Guinardó. El 
repte era com enfocar aquesta nova expe-
riència i plasmar-la en una fotografi a.
La Violeta (Mapons, 6)

Un pessebre poc convencional. La Violeta 
presenta un pessebre de deu metres qua-
drats elaborat amb 562 fi gures i com-
plements diversos de la casa de joguines 
PLAYMOBIL®. Una representació artísti-
ca, efímera i monumental que en l’edició 
del 2019-20, recrea el misteri de Nadal, bas-
tida amb les clàssiques fi gures de plàstic 
de 7,5 centímetres d’alt que donen vida a: 
134 homes del poble, 70 dones del poble, 59 
soldats romans, 30 criatures i 269 animals. 
Una mostra que es pot visita de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 16 a 23 hores, i els 
caps de setmana de 10 a 23 hores.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició permanent
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifi esto de su obra. Per conèixer la història 
de la Casa Vicens, en el seu context social, 
cultural i artístic com obra gaudiniana i la 
seva anticipació al modernisme.
Carrer Carolines, 18-22

Actes
Divendres 13 de desembre
Lletra petita - El racó dels pares. Primeres 
passes: La Mati i el mar. Taller a càrrec de 
Susagna Navó. Edat recomanada 6 mesos 
a 3 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 11 h 

FontanaFridays! La gala dels tallers. Per a 
joves fi ns als 20 anys.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de les 17.30 a les 20 h 

Concert Ets especial, de Landry el rumbe-
ro. Cal reserva.
CC El Coll-Bruguera (Aldea, 115), a les 18 h

Dissabte 14 de desembre
Festa multicultural de les famílies. 
Associació Salut i Família. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 
190), a les 10 h 

Nadal als Mercats: taller infantil 
Confecció d’arbres de Nadal i boles deco-
ratives.
Mercat de la Llibertat, d’11.30 a 13 h 

Nadal als Mercats: Escudella popular.
Mercat de l’Abaceria Central (Pg. Sant 
Joan), a les 12.30 h

Jornada Solidaria amb les Sense Sostre. 
“Lola no estàs sola” és un projecte femi-
nista que pretén empoderar a dones i sen-
sibilitzar al teixit social.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
12 h

Teatre: La mare quina nit!, de l’Assumpta 
González, dirigida per la Yolanda Muñoz i 
la Glòria Matamala. Cia Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Teatre: Banglatex S.A. Nòmades Teatre 
Crític de Gràcia convida a fer un brindis 
de Nadal particular.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20 h i a les 21.30 h

Comerç al carrer de Nadal: Astúries, 
Travessera de Gràcia, entorns Mercat 
Llibertat, entorn comercial de l’Abaceria: 
Torrijos, Puigmartí, Verdi
De les 10 a les 20.30 h

Concert: Carlota i Pantocrator.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Diumenge 15 de desembre
Titelles: Un conte de Nadal. Cia Titelles 
Vergés. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h 

Mercat de Nadal Coll Amunt.
Parc de la Creueta del Coll, de 10 a 14 h 

Concert Solidari. Concert de Nadal a 
càrrec de la Coral Mare de Déu del Coll i 
MUSICUS Orquestra de fl autes dolces del 
Coll a benefi ci del Banc d’Aliments del 
barri.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h

Dilluns 16 de desembre
Literatura i psicoanàlisi: El lloc de la por. 
En aquesta sessió es comentarà El cuento 
de la criada, de Margaret Atwood. A càr-
rec d’Edgardo Dobry, poeta i professor de 

la UB, i Clara Bardón, psicoanalista.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Dimarts 17 de desembre
Trobem-nos! Un nadal no consumista: La 
botiga fontanera. Espai de trobada per 
compartir experiències i opinions al vol-
tant de diferents temes. Per a joves de 12 
a 20 anys. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h

Inauguració de l’exposició Cases de poe-
ta. Escultures de ferro, paraules de pedra, 
que mostra la darrera obra de l’escriptor i 
artista Abraham Mohino Balet.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11), a les 18.30 h

Dimecres 18 de desembre
Visita de forma guiada a l’exposició 

Barcelona-Argentina, llibres d’anada i 
tornada. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Dijous 19 de desembre
Formació TIC infantil. Edat: 6-12 anys. Cal 
inscripció prèvia a la biblioteca.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), de 17 a 19 h

Concert de Nadal a càrrec de l’Orfeó 
Barcelonès. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20.30 h

Divendres 20 de desembre
Concert benèfi c Mare Nostrum amb Marc 
Parrot + Ebri Knight + Kronikal per re-
collir fons destinats a Associació Cetàcea. 
Taquilla inversa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22 h

Entitats

Divendres 13 de desembre
Curs SCEA: Acollint a la diversitat en 
l’educació ambiental.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg Turull, 
2), a les 17.30 h i ds a les 19 h

Dissabte 14 de desembre
7a Festa a Gràcia amb la Marató. 
Organitza Unió Temporal d’Entitats de 
Gràcia. Activitats a l’escenari a partir de 
les 11, espai gastronòic, venda de produc-
tes, estands de les entitats, matinal cas-
tellera en col·laboració amb el mercat de 
l’Abaceria.
Passeig de Sant Joan (entre Travessera i 
Sant Antoni Maria Claret) d’11 a 19 h

Teatre: Els Pastorets, de Josep M. Folch 
i Torres.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h i 
també diumenge

Perletes de Nadal. “Un mercat de coses 
maques fetes x gent maca”. Organtiza 
Carrer La Perla.
Guilleries, 6 de 12 a 21 h

Diumenge 15 de desembre
Concert: Coral Baluern.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 12 h

Dimecres 18 de desembre
Conferència: L’orígen del pessebre i el 
pessebrisme. 
Espai Albert Musons (Alzina, 7), a les 
19.30 h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Amb el suport de

Give print a Chance, 6a edició del 
Mercat de Serigrafi a de Barcelona 
Print Workers organitza una nova edició de ‘Give print a Chance’, el 
mercat de Serigrafi a de Barcelona al seu espai de Quevedo, una cita que 
reivindica l’edició limitada i l’estampació artesanal i se suma a l’oferta 
com a mercat nadalenc diferent, on es reuniran una trentena d’artistes 
locals i internacionals. A més, 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 serigrafi a. L’entrada és lliure. 

Dissabte 14 i diumenge 15 a Print Workers Barcelona (Quevedo, 28), d’11 a 20h 

Recomanem
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L’escriptor i artista 
Abraham Mohino, 
a la Fundació 
Felícia Fuster

La propera exposició de 
la Fundació Felícia Fuster 
mostra la darrera obra 
de l’escriptor i artista 
Abraham Mohino Balet. 
Sota el nom ‘Cases de 
poeta. Escultures de 
ferro, paraules de pedra’, 
l’exposició -que l’espai 
inaugurarà el proper 
dimarts 17 de desembre a 
les 18.30- ensenya divuit 
construccions simbòliques 
“per celebrar escriptors 
que han fet del concepte 
casa una poètica”, tal i com 
explica el mateix artsita. 
Cada casa va acompanyada 
d’un text. 

Daniel Higiénico 
avança el seu nou 
disc a la Sonora 
de Gràcia
Daniel Soler, més conegut 
com a Daniel Higiénico, 
visitarà Gràcia el proper 
27 de desembre a la 
Sonora (un espai on 
ha tocat en diferents 
ocasions) per presentar 
alguna de les cançons 
del que serà el seu nou 
disc, ‘Esperando a Robin 
Hood’. Les entrades per 
veure el polifacètic artista 
al local de Riera de Sant 
Miquel 59 ja estan a la 
venda (21.30 h).

Silvia Manzanera 

En la línia engegada ara 
fa prop d’una dècada pel 
Museu d’Història de la ciu-
tat per reivindicar el Park 
Güell com a peça clau que 

explica Barcelona, una nova re-
cerca s’endinsa ara en la història 
de la ciutat comtal per situar-hi el 
parc ideat per Antoni Gaudí: Mireia 
Freixa i Mar Leniz són les autores 
de El Park Güell i els seus orígens, 
1894-1926, un llibre que es presenta-
rà dissabte amb un recorregut co-
mentat per diferents punts del parc 
i amb l’Orquestrina Synerenca, en-
carregada d’interpretar peces co-
etànies a la construcció del parc i 
cançons tradicionals (12h) . 

La novetat d’aquesta investiga-
ció ha estat la recerca de les fonts 
originals. “El llibre reescriu la his-
tòria del Park Güell des del punt de 
vista documental”, explica Mireia 
Freixa. Així, per primera vegada, 
s’ha accedit al registre de la propi-
etat i s’han pogut descobrir plànols 
i projectes inèdits. “No entrem a va-
lorar si Gaudí és un geni o no, no 
fem interpretacions, sinó una des-
cripció de tot el procés de creació 
del parc”, afegeix l’arquitecta. Amb 
aquestes fonts, doncs, les autores 
també han descobert una faceta 

La imatge de la gran esplanada i torre del Pavelló de Consergeria al fons (1910-1929) és portada del llibre. Foto: Esteve Puig AFB

El MUHBA descobreix 
un Gaudí inèdit i 
material documental 
nou del Park Güell 
Mireia Freixa i Mar Leniz mostren en un acurat llibre amb 
fotografi es i plànols de l’època el procés de construcció del 
projecte d’Eusebi Güell i Antoni Gaudí a la Muntanya Pelada 

inèdita de Gaudí, la d’escenògraf 
dels espectacles previstos al parc. 
“Havia fet l’escenografi a d’Edip Rei, 
que havia de ser espectacular, però 
que fi nalment no es va represen-
tar”, afegeix Freixa. La investigació, 
que va arrencar el 2010, no tracta el 
Park Güell d’una manera singular 
i aïllada, sinó com una part subs-
tancial del teixit urbà de Barcelona, 
com s’insisteix des del mateix mu-
seu. Segons Freixa, el llibre també 
subscriu la frase de Joan Roca, di-
rector del MUHBA, “el Park Güell 
no és la història d’un fracàs”.•

Parc públic. Les autores fan un 
seguiment detallat de la construcció del 
projecte de Güell i Gaudí a la Muntanya 
Pelada. Aborden la fi nca des del punt de 
vista registral i administratiu, repassen 
els patrons d’urbanització i mostren el 
procés del projecte residencial inicial a 
espai vinculat a la vida de Güell i Gaudí i a 
convertir-se, fi nalment, en un parc públic. 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Jumanji: Siguiente nivel. 16.05, 

19.05, 22.05. Ds, dg, 17.15.
• La gran mentira. 16.10.
• Midway. 18.55, 21.50. Dv, dl, dm, 

dc, 16.
• Parásitos. 22.
• La gran mentira. Dl, dm, dc, 20.15
• Si yo fuera rico. 16, 18, 22.25.
• La oveja Shaun. Ds, dg, 15.50.
• Friends 25th. Dv, ds, dg, 20.
• Legado en los huesos. 16.10, 

19.10, 22.10.
• La gran mentira. 22.05. Dv, ds, dg, 

20.20.
• La Odisea de Giles. Dv, dl, dm, dc, 

16.05, 19.05. Ds, dg, 19.50.
• Frozen II. 15.50, 18.05, 22.30. Dl, 

dm, dc, 20.20. Ds, dg, 17.

• Joker. 19.10.
• Mientras dure la guerra. 18, 

20.10. Dv, dl, dm, dc, 15.50.
• Last Christmas. 22.20.
• La familia Addams. Ds, dg, 15.50.
• Puñales por la espalda. 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Ds, 17.30.
• La odisea de los Giles. Dv, dc, dj, 

17.30. Ds, 22. Dg, 19. Dc, 21.45. 
• Parásitos. Dc, 19.30.
• Proxima. Dv, dc, 16, 20. Dv, ds, dc, 

dj, 18, 22. Ds, 20. Dg, dl, dm, 18. 
Dm, dj, 16.

• Las parsides. Dv, ds, dm, dc, dj, 16.
• Curiosa. Dv, ds, dm, dc, dj, 16. Dv, 

ds, 18, 22. Dg, 20. Dl, dc, dj, 18, 
21.45.

• El escritor de un país sin librerí-
as. 20, 21.45.

• Longa Noite. Dm, 17.30, 21.45. Dc, 
dj, 21.45, 22.

• Solan&Eri. Ds, dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Medidas extremas. 16, 18, 

20. Dues dones. 22. 
• Sala 2: Mi obra maestra. 16, 20.20, 

22.15. El cuento de las comadre-
jas. 18. 

• Sala 3: Señor. 16, 18, 20. El cuento 
de las comadrejas. 22.

• Sala 4: Dues dones. 15.50, 20.25. 
Ds, dg, 20.25. La directora d’or-
questra. 18. Els increible fi n de 
semana menguante. 22.30.

TEXAS NANOS: 
• Grand Prix a la muntanya dels in-

vents. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• La gran mentira. 16. Dv, dg, dl, dc, 

18, 22.30. Ds, 11.30, 18, 22.30. Dm, 
22.30. Dj, 18.05.

• Día de lluvia en NY. Dv, dl, dc, 16, 
20.10. Ds, dg, 20.10. Dm, 16. Dj, 20.

• Puñales por la espalda. Dv, ds, dg, 

dl, dc, 17.45, 20, 22. Dm, 17.45, 20, 
22.10. Dj, 18, 19.45, 22.20. 

• Las dos Papas. Dv, dc, 20.10. Ds, 
dg, 11.30, 20.10.

• Lo que arde. Dv, dl, dm, dc, 16. Ds, 
dg, dj, 16.15.

• Pequeñas mentiras para estar 
juntos. Dv, dl, dm, dc, 16, 17.40. 
Ds, 18. Dj, 17.

• Las buenas intenciones. 16, 18, 
20.30, 22.30.

• Mientras dure la guerra. Dv, ds, 
dg, dc, 22.30.

• El Irlandés. Ds, dg, dl, dm, 20.15.
• Los miserables. Dg, 18.10. Dl, dm, 

dc, 18. Dj, 17.55.
• Joker. Dl, dm, 20.10, 22.30.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. Dj, 20.10, 22.
• Dios mío ¿pero qué te hemos 

hecho...ahora? Dj, 16, 18, 20, 22.30
• Rembrandt. Dm, 18.15, 20.30.
• Solan&Eri. Ds, dg, 11.30, 16.10.
• Frozen II. Ds, dg, 11.30, 16, 18.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Intemperie. 16, 20.30. 
• Historia de un matrimonio. 18.
• La hija de un ladrón. 16, 18, 20.30.
• La odisea de los Giles. 16, 20.20. 

Dv, 11.30. Dc, dj, 18.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.05, 

22.30. Dm, 22.30. Dj, 20.05, 22.05.
• Próxima. 18.15. Dv, dg, dl, dm, dc, 

22.30.
• Los miserables. Dv, 18.15.
• Joker. Dv, dc, 20.15, 22.30. Ds, dj, 

22.30. Dg, 20.30.
• Retrato de una mujer en llamas. 

Dv, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• Las buenas intenciones. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 11.30.
• La gran mentira. Dv, dc, dj, 11.30.
• Las dos Papas. Dv, dl, dm, dc, dj, 

11.30.
• Dios mío ¿pero que te hemos 

hecho...ahora?. Dm, 20.15.
• Por un puñado de dólares. Dj, 

22.30.
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Festa de Nadal 
amb música i 
literatura al 
Pipa Club

El proper dimecres 18 
de desembre, a les 19.30 
h, un grup d’escriptors 
es reuniran al Pipa Club 
per gaudir de literatura 
i la música i celebrar 
així les festes de Nadal. 
Hi assistiran, entre 
d’altres, Empar Sáez, 
Ferran d’Armengol, 
Montse Cercós, Mercè 
Amat, David Madueño, 
Mercè Bagaria, Josep-
Ramon Bach o Marta 
Pérez i Sierra (a la foto). 
Precisament, l’escriptora 
i poeta gracienca ha estat 
guardonada recentment 
amb el prestigiós premi 
de poesia Agustí Bartra, 
Ciutat de Terrassa. I al 
piano, Jordi Margarit. 

Gemma Vilanova: “He escrit sobre 
l’acceptació de la diferència”
La llibreria Ona acull la presentació de ‘1 fi ll inesperat i 1 sofà, la vida amb en 
#jovepvalent’ (Símbol Editors), sobre l’experiència de l’autora amb l’autisme

Gemma Vilanova (dreta) a la presentació del llibre a Ona, aquest dimarts. Foto: C.G.

C.G/S.M.

La Gemma Vilanova és una 
dona jove d’aspecte ama-
ble i tranquil; també és la 
mare d’en #josepvalent, un 
nen amb transtorn d’aspec-

tre austista a les portes de l’adoles-
cència. Qui ha aconseguit connec-
tar amb ell diu que és un nen molt 
alegre, però sembla ser que això no 
sempre és evident per qui no el co-
neix. I la Gemma ha decidit escriu-
re un llibre que, més que un trac-
tat sobre l’autisme, pretén ser una 
refl exió sobre l’acceptació de la di-
ferència. Una persona autista és la 
diferència portada a l’extrem.

Aquest dimarts la llibreria Ona 
va acollir la presentació de 1 fi ll in-
esperat i 1 sofà, la història de com 
la Gemma i la seva família han 
après a conviure amb l’autisme 
durant els primers 10 anys de vida 
d’en Josep. L’Elisabeth Escayola, la 
primera terapeuta que va tenir en 
Josep, va destacar la qualitat literà-
ria del llibre per la forma amb que 
la Gemma explica tot el procés que 

han viscut fi ns i com ha reaccionat 
cadascú. Diu que, com si d’un llibre 
d’aventures es tractés, explica expe-
riències i anècdotes viscudes amb 
trames, girs i intrigues que “man-
tindràn a qui llegeixi el llibre total-
ment enganxat”.

La voluntat de l’autora és donar 
a conèixer la problemàtica de l’au-
tisme i, a més, ajudar a d’altres fa-
mílies que es trobin en una situa-
ció semblant a entendre què passa. 

Senzillament, les persones autis-
tes tenen la seva manera particu-
lar d’entendre el món i de relacio-
nar-s’hi, una manera que l’entorn 
no sempre és capaç d’entendre o 
acceptar.

El llibre ha tingut molt de ressò 
i ha estat molt ben rebut pels lec-
tors. A la Gemma li sorprèn que les 
opinions que li van arribant cada 
persona destaca una anècdota dife-
rent de totes les que narra al seu lli-

bre, i això la fa sentir satisfeta per-
què vol dir, com pretén explicar al 
llibre, que cadascú viu les experi-
ències de diferents maneres. I, a 
més, ha aconseguit el seu objectiu: 
que les persones alienes a la pro-
blemática de l’autisme aprenguin, 
encara que sigui una mica, de què 
es tracta i com tractar-ho. I se sent 
tan satisfeta amb la feina feta, que 
ja pensa en el moment d’escriure 
un altre llibre sobre la convivència 
amb un fi ll autista adolescent i, fi ns 
i tot, un tercer que tracti l’autisme 
a l’edat adulta. Però això en #josep-
valent ha de seguir creixent i supe-
rant els reptes que se li presentin 
al llarg dels anys. Com tothom, al 
cap i a la fi .•

Per a la terapeuta 
Elisabeth 
Escayola, la 
història manté el 
lector “enganxat”

Cultura



L’Independent de Gràcia
13 de novembre de 2019

12

Òscar MejíasGraciencs a la contra

Hi havia una vegada un dentista amb 1001 Dents 
que arreglava els somriures d’aquí i els de més en-
llà, només a canvi que els seus pacients els mos-
tressin cada dia. Al mateix temps, la seva veïna, 
Lucía, passava per davant d’una llibreria del car-

rer Astúries que, casualitats de la vida, acabaria sent com 
casa seva. Una casa que recollia històries i les transformava 
en ajudes per l’altra punta del món.

Hi havia una vegada un gracienc que, des del balcó del 
seu pis modernista de Joan Blanques, va mirar tan i tan 
lluny que va veure com a Chiang Mai les minories ètniques 
tailandeses necessitaven la seva ajuda. I, a uns pocs kilòme-
tres d’allà, en Xavier i la Júlia repartien la seva Generositat 
entre centenars de refugiats tibetans.

Hi havia una vegada una gracienca, anomenada Mònica, 
que va canviar la publicitat per marxar al Senegal a empo-
derar les adolescents ja casades i a ajudar que milloressin 
la seva formació. I, mentrestant, a l’altra punta de l’Atlàntic 
en Josep ensenyava a “viure de manera solidària” la gent, 
per tal que famílies de Rondonia aprenguessin a cultivar les 
seves terres i a presevar el seu context natural, l’amazònic.

I havia una vegada un home, anomenat Frederic, que 
captivat per la generositat dels nostres protagonistes, va 
creure molt important fer que es poguessin reunir un dia 
a l’any al barri de Gràcia per tal d’intercanviar impressions 
i d’explicar a la gent el seu model de cooperació i els seus 
projectes arreu del món. Així, en Frederic, ajuntant-los en 

una associació de nom Gràcia Solidària, va idear la Fira 
Festa, l’esdeveniment on anualment poden divulgar i di-
mensionar la seva realitat associativa.

I és així com a tots ells, i a molts d’altres, tindreu la sort 
de poder-los trobar a la plaça de la Virreina aquest cap de 
setmana. Perquè els dies de la Fira Festa han arribat.

Tant dissabte com diumenge, han preparat un seguit 
d’activitats perquè qualsevol visitant pugui trobar el seu 
racó per gaudir, aprendre o col·laborar amb tots ells i amb 
els més de més de vint indrets al món en els que hi partici-
pen, incloent-hi casa nostra. 

Hi tindreu a l’abast tota mena productes artesans molt 
singulars que els protagonistes d’aquesta història han por-
tat fi ns a casa nostra. Productes vinguts des de Tibet fi ns al 
Senegal, passant per l’Índia o pel Nepal, que poden contri-
buir a donar un petit cop de mà a aquestes organitzacions, 
i a la gent que hi ha darrera seu.

Si us agrada la música, la Fira Festa ens ofereix diver-
sos concerts, que passen des de grups com la Incorregible 
Blues Band, fi ns al trio Nardi’s. O, si el que us emociona és 
la gastronomia, podreu gaudir de la Paella Solidària de diu-
menge, organitzada pel Cargol Graciós, llepar-vos els dits 
per les tardes amb les xocolatades, o passar els migdies 
amb amics al voltant del Vermut Solidari. Perquè hi havia 
una vegada un barri de Gràcia que es bolcava amb la soli-
daritat i, segurament, aquesta vegada es tornarà a repetir 
aquest cap de setmana. No us la perdeu! •

Les entitats de Gràcia Solidària es reuniran a la plaça Virreina aquest dissabte a la Fira Festa . Foto: Cedida

Un conte de Nadal

La Torratxa

‘Al·leluia’ 
Silvia Manzanera

 

Al·leluia, aquest nadal tornaràs 
a creure en l’orgasme. La frase, 
acompanyada amb la foto d’una 

dona amb cara de satisfacció, forma 
part de la campanya de la botiga erò-
tica Amantis que a Metro de Madrid 
sembla que no ha agradat; no volien 
que la paraula al·leluia s’associés amb 
les de nadal i orgasme. Amb l’església 
hem topat. Així que dimarts va decidir 
retirar-la per suposades queixes i ja te-
níem encesa la polèmica a les xarxes i 
a unes quantes infl uencers indignades. 
A la indignació tuitera es va sumar la 
pressió dels mitjans convencionals per 
una decla de l’empresa pública dels mo-
tius de la retirada. Resultat: aquest di-
jous Metro Madrid “recula” i mantindrà 
aquesta campanya que es centra en l’or-
gasme femení a través dels ja famosos 
succionadors de clítoris, uns aparells 

que ho estan petant molt: dos minuts 
i objectiu aconseguit, diu una amiga 
meva que ja és la prescriptora del grup. 
En aquests temps que corren massa, 
el fast també ha conquerit el sex. Que 
tampoc no és dolent si així ho decideix 
la prota en qüestió.

Sincerament, aquesta polèmica és 
una absurditat que posa en evidència 
la hipocresia i superfi cialitat amb què 
lidiem en el nostre dia a dia. No hauria 
d’haver estat notícia, però s’entén que 
Amantis també hagi aprofi tat per de-
fensar la seva postura, reforçada amb 
les paraules de Cristina Brondo: “cadas-
cú té dret a creure en el cel que vulgui, 
jo crec força en el cel d’amantis”. Jo, 
que tampoc sóc gaire de creus i cels, no 
m’he pogut resistir a ajuntar en un text 
d’aquest cast setmanari les paraules al-
leluia, nadal, orgasme femení. I sobre-
tot, succionador de clítoris.•

Sembla que a Metro 
Madrid no li ha 
agradat la campanya 
publicitària d’Amantis


