
Casa Seat ultima l’obertura 
al febrer; la Torre Deutsche 
té feina encara per dos anys
L’espai de Passeig de Gràcia 109 negocia l’oferta de les dues plantes 
superiors, on grups de restauració han fet moviments sense èxit 

Albert Balanzà

La gran transformació dels Jardinets de Gràcia, després 
de vint anys de reformes urbanístiques i immobiliàries, 
de l’aterratge de Casa Fuster o Casa Gràcia, i de l’arri-
bada de grans marques com Lupo o Fujifi lm o de res-
taurants nous com Panot Restaurant, L’Eggs, el Nomo 

i A Pluma, ja està a punt amb la recta fi nal de les obres a Casa 
Seat, l’espai multidisciplinar de la marca automobilística que 
acollirà activitats de cultura urbana, sostenibilitat, disseny, 
tecnologia i empresa. Aquesta setmana, després de superar la 
primera data prevista de 2019, Seat ha sortit al pas apuntant 
al primer trimestre de 2020 com a obertura i fonts municipals 
han concretat una mica més el timing per situar-lo al febrer. 

L’espai de Passeig de Gràcia 109 ocuparà 2.600 metres qua-
drats repartits entre la planta baixa, el soterrani i les dues 
primeres plantes, de manera que encara quedaran lliures 
les últimes dues plantes superiors. La sol·licitud de llicència 
ambiental detallava el setembre de 2018 un repartiment de 

l’espai on hi havia dues plantes d’exposició, una gran sala d’es-
deveniments i un bar-restaurant, que l’Ajuntament ha limitat 
d’ús. A les plantes tercera i quarta, propietat com tot l’edifi ci 
de KKH, “no hi ha res decidit”, segons apunten fonts del grup 
inversor, malgrat que grups de restauració com Green Tebex 
(El Nacional) ha fet moviments per tramitar llicència. El que 
està més avançat són els preparatius de la festa d’inauguració 
de Casa Seat, on s’ha descartat un gran concert de Rosalía al 
Passeig de Gràcia i ara vol comptar amb Messi o Piqué. Més 
temps haurà d’esperar l’estrena de les residències de la Torre 
Deutsche, previstes per a l’últim tram de 2021. Pàgina 3

La festa d’obertura va plantejar un 
concert de Rosalía al carrer i ara 
vol comptar amb Messi o Piqué 

Casa Seat, on aquests dies es treballa fi ns i tot de nit. Foto: A. V.

L’Ajuntament situa Canela 
al límit del tancament amb 
un expedient per llicència
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El BCN Pipa Club, en 
crisi per retallades 
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que l’obliguen a 
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Breus

La vegetació que 
permetrà ‘veure’ la 
miliciana de Dones 
del 36, a punt

Les setmanes de treballs 
a la mitgera de la plaça 
de les Dones del 36 on 
s’ha de construir el retrat 
de la miliciana Marina 
Ginestà ja entren en la 
fase clau d’implantació de 
la vegetació que permetrà 
veure la cara de l’activista 
per sota d’unes lames de 
color blanc que encara 
s’han de col·locar. La 
feina inicial dels operaris 
també s’ha centrat a 
obrir fi nestres dels veïns 
que ho han demanat. 

Els moviments 
socials recorden 
Rugé rebatejant 
el carrer Gran

Els moviments socials 
de Gràcia han clavat una 
placa alternativa al carrer 
Gran, davant de l’estació 
de Fontana, en record de 
Roger Albert Rugé, als 15 
anys de la seva mort. El 
jove, greument ferit per 
neonazis durant la Festa 
Major de 2004, va morir al 
desembre. Dissabte 21 als 
Blokes es farà un concert.

Final amb polèmica 
en l’elecció de càrrecs 
veïnals als consells 
de barri de Gràcia 
Badia irrita l’oposició en fer repetir una votació perquè 
una candidata afí no havia arribat als dos terços de suport

A. Vilardaga / A. Balanzà

L’elecció de càrrecs veïnals en 
els consells de barri del dis-
tricte de Gràcia s’havia com-
pletat en les últimes setma-
nes a Camp d’en Grassot, 

Vallcarca, el Coll i la Salut d’una 
manera plàcida i un punt folklòri-
ca no pels candidats que s’hi han 
presentat sinó per les quasi nul·les 
atribucions que tindran (moderar 
sessions i possibilitat de convocar 
la reunió). A tot arreu s’hi va pre-
sentar un únic candidat i la comis-
sió de seguiment també va integrar 
tots els aspirants. A Vallcarca, per 
exemple, s’hi van presentar cinc 
candidats a la comisió, perquè no 
hi ha límit, i al Coll es van elegir els 
càrrecs amb mitja dotzena de vots 
i molts presents ni van votar.

Però la cosa es va embolicar 
aquest dimarts al consell de barri 
de Vila de Gràcia en un episodi que 
l’oposició va acabar qualifi cant de 
“tupinada” de l’equip de govern i 
amb un dels dos candidats a vice-
president adjudicant-se “en bro-
ma” la primera vicepresidència da-
vant de la segona candidata per la 
certa irregularitat en la seva elec-
ció en una insòlita segona votació 
forçada pel regidor, Eloi Badia.

Els fets van succeir al principi 
de la sessió, celebrada en aques-
ta ocasió al Districte. A l’elecció 
de càrrecs veïnals s’hi presenta-
va d’una banda, Oriol Hosta, ex-
president de Lluïsos, i de l’altra, 

Montserrat Casamitjana, actu-
al vicepresidenta, metgessa i afí 
a BCN En Comú. El vot inicial a 
Casamitjana no va superar els dos 
terços requerits (17 vots en lloc de 
18, i Badia va demanar “que la gent 
que no ha votat, que voti”. En la re-
petició, Casamitjana va treure 19 
vots i va ser escollida. Hosta, per la 
seva banda, va treure 20 vots.

En conversa amb aquest setma-
nari, Hosta va apuntar que res no 
estava decidit però que “en broma” 
havia demanat ser vicepresident 
primer “amb tot el dret”. Des de 
les fi les de l’oposició, la portaveu 
d’ERC, Olga Hiraldo, va parlar d’un 
procediment “poc democràtic” per 
part del regidor i de “tupinada”. •

Montse Casamitjana, que seguirà de vicepresidenta, presentant la seva candidatura al consell de barri. Foto: Albert Vilardaga

A la resta dels barris, tranquil·litat 
absoluta. Els nous vicepresidents dels 
consells de barri seran els següents: a 
Camp d’en Grassot, Luis Lumbreras, 
de l’AAVV i Amics del Passeig de Sant 
Joan i de l’AFA Sagrada Família; a la 
Salut, Felip Rodenas, membre del Club 
de Tennis la Salut; a Vallcarca, Carme 
Ferrer, membre del Grup d’Estudis 
Coll-Vallcarca, i al Coll, repetint, Benoit 
Poinsot, Coordinadora d’AMPA del Coll. 

molt contents sinó que ens situen 
en el top ten de seccions locals a 
nivell de país”, ha apuntat Helena 
Vicente, reelegida presidenta per 
dos anys més.

Òmnium, que s’ha visibilitzat al 
carrer sobretot amb les parades 
de dissabte al carrer Astúries i en 
l’impuls de la plataforma Gràcia 
Llibertat que cada dilluns segueix 
solidaritzant-se amb els presos, se 
centrarà en el nou any en la cul-
tura com a eix de defensa dels 
drets cívics i polítics i en la inter-

nacionalització del procés, apro-
fi tant els posicionaments que en 
els últims mesos han fet organis-
mes vinculats a l’ONU i Amnistia 
Internacional.

En una assemblea que habitu-
ament abans es feia al febrer i en 
la qual va participar la vicepresi-
denta tercera de l’entitat, Clàudia 
Pujol, la junta també va remarcar 
les col·laboracions amb Lluïsos 
-lloc on se celebrava l’acte- i tam-
bé amb els Castellers de la Vila de 
Gràcia.•

Òmnium ja suma 6.300 socis a Gràcia
L’entitat se centrarà amb el nou any en la cultura com a eix de defensa dels drets cívics i polítics

A. B.

La secció local d’Òmnium Gràcia 
ha tancat l’any aquest dijous 
passat amb una assemblea en 

la qual s’ha constatat el gran salt 
no només de l’entitat a nivell naci-
onal sinó també a nivell local, on 
ha passat de 4.000 a 6.300 socis 
només en els últims dotze mesos, 
fet que la converteix en l’associa-
ció amb més adherits del districte. 
“Aquestes xifres no només ens fan La concentració dels dilluns pels presos, on col·labora Òmnium. Foto: Cedida
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El comerç de 
Travessera recull 
aliments per a 
30 famílies

La recollida solidària 
d’aliments que per 
tercer any consecutiu 
organitza l’Associació de 
Joves Gitanos de Gràcia 
i la Unió de Botiguers de 
Travessera Casc Antic 
ha superat enguany les 
previsions i s’han fet lots 
per a una trentena de 
famílies, deu més que 
l’any passat, gràcies a 
les aportacions fetes als 
comerços i la realitzada 
per la Fundació Edmilson 
(que l’any passat ja s’hi 
va sumar) i també la de la 
Plana de Vic.

La Fontana 
impulsa una 
mostra jove d’art 
i artesania 
Mostr’art, la proposta 
de la Fontana per donar 
a conèixer artesans i 
creadors joves, ocuparà la 
plaça del carrer Santa Rosa 
aquest dissabte a partir 
de les 11 h i al llarg de tot 
el dia amb paradetes de 
joieria, dibuix, escultura, 
moda, pintura, jocs i 
decoració. També s’ha 
programat un concert 
vermut i un taller d’art 
urbà a la tarda. L’objectiu 
és oferir un espai de 
coneixença entre persones 
creadores i veïnat, 
d’exposició i promoció.

Casa Seat obrirà al 
febrer; les residències 
de la Torre Deutsche 
encara trigaran dos anys
L’espai de Passeig de Gràcia 109 negocia l’oferta de les plantes 
superiors, on grups de restauració han fet moviments sense èxit

Albert Balanzà

La façana d’entrada a Gràcia, 
amb els  Jardinets  de 
Salvador Espriu com a es-
pai emblemàtic, estrenarà 
aquest febrer una de les dues 

grans ofertes que transformaran 
la dinàmica d’aquest eix de la ciu-
tat: Casa Seat, després de superar 
la data prevista d’obertura de 2019, 
ha anunciat aquesta setmana que 
l’estrena serà sí o sí el primer tri-
mestre de 2020. Fonts municipals, 
en contacte permanent amb els im-
pulsors, tenen el febrer com a data 
més concreta. Aquests dies es tre-
balla fi ns i tot de nit.

gar a tallar el trànsit de l’entorn a 
principis de setmana.

Fonts de KKH han explicat que 
els treballs de reforma interior i 
exterior de la torre encara triga-
ran a completar-se almenys un any 
i mig prorrogable a dos, si bé el ter-
mini ofi cial marca l’estrena per al 
primer semestre de 2021. Sense la 
comercialització de les residènci-
es de gran luxe encara activada, els 
propietaris de l’espai sí que assegu-
ren que hi ha reservats ja una dot-
zena dels 30 apartaments i quatre 
àtics de la promoció.

Urbanísticament, d’altra ban-
da, l’entorn encara protegit per la 
tanca especialment dissenyada per 
l’arquitecte Carles Ferrater també 
està definint els grans canvis de 
l’obra, com ara la ja visible segre-
gació i creació d’un passadís entre 
Jardinets i Riera de Sant Miquel, 
entre els dos grans edifi cis històri-
cament junts, i la desaparició de les 
característiques escalinates d’en-
trada a Passeig de Gràcia 109. Les 
escales hi seran, de portes endins, 
i la vorera guanyarà amplada. •

Treballs a Passeig de Gràcia 109 i 111, on ja es veu que s’obrirà un passadís. Foto: A.V.

L’espai de Passeig de Gràcia 109 
ocuparà 2.600 metres quadrats re-
partits entre la planta baixa, el so-
terrani i les dues primeres plantes, 
i es planteja com un lloc experien-
cial on s’hi presentaran iniciatives 
de cultura urbana, sostenibilitat, 
disseny, tecnologia i empresa. El 
repartiment de l’espai, segons la 
llicència ambiental, preveu dues 
plantes d’exposició, una gran sala 
d’esdeveniments al soterrani i un 
bar-restaurant, que l’Ajuntament fi -
nalment ha limitat d’ús perquè no-
més s’activi en ocasions puntuals.

 A les plantes superiors, tercera 
i quarta, propietat com tot l’edifi ci 
de KKH, “no hi ha res decidit”, se-
gons apunten fonts del grup inver-

sor, malgrat que grups de restaura-
ció com Green Tebex (El Nacional) 
han fet moviments des del setem-
bre per tramitar llicència. L’espai 
està qualifi cat per allotjar ofi cines 
i difícilment podria encabir un ús 
incompatible. En aquest sentit, 
fonts coneixedores de les conver-
ses han assegurat que Seat s’ha 
plantejat traslladar la direcció de 
la marca a Catalunya i també tre-
ballar en aquests espais.

El que està més avançat són els 
preparatius de la festa d’inaugura-
ció de Casa Seat, on s’ha descartat 
com a primera opció un gran con-
cert gratuït de Rosalía al Passeig 
de Gràcia per qüestions de segu-
retat que ha fet valer l’Ajuntament. 
El veto del consistori ha acabat li-
mitant l’acte inaugural a l’interior 
de l’edifi ci, encara que hi hagi un 
ús de l’espai públic exterior amb 
catifa vermella i tota la pesca, com 
en les grans ocasions. Aquest can-
vi, en tot cas, ha posat en marxa 
un altre pla B de luxe per al qual 
es vol comptar amb les principals 
estrelles del Barça, Lionel Messi o 
Gerard Piqué.

Residències, per al 2021. Més 
temps haurà d’esperar l’estrena de 
les residències Mandarín de l’an-
tiga Torre Deutsche, a Passeig de 
Gràcia 111, que aquests dies han 
hagut d’incrementar les mesures 
de protecció externa pel fort vent 
que aixecava les grans lones que 
s’hi han instal·lat i que van obli-

Un concert de 
Rosalía al carrer 
era la primera 
opció per a la festa 
d’inauguració
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L’Ajuntament situa la discoteca 
Canela al límit del tancament 
amb un expedient per la llicència
Els actuals gestors defensen l’ús cedit dels amos del KGB, Setraspa S.A., i argumenten 
que han intentat “fer de tot” per establir una taula de diàleg amb els veïns

ha argumentat que “amb aquest 
expedient per al tancament del 
Canela resolem un altre conflic-
te veïnal històric a Gràcia, que ve 
de molt lluny, i que ha generat un 
lamentable i tortuós camí de quei-
xes i molèsties als veïns de l’entorn. 
Tothom ha d’entendre que a Gràcia 
ha de prevaldre la conviència i el 
descans veïnal per sobre de tot”.

Com a resposta a les informaci-
ons, a preguntes de l’Independent, 
fonts de Canela han explicat que no 
han rebut la notifi cació ofi cial però 
que presentaran al·legacions. “Hem 
intentat fer de tot per complaure 
els veïns, incrementant la segure-
tat, evitant la publicitat sexista o de 
consum d’alcohol, i ningú de la pla-
taforma ens ha contactat per una 
reunió que vam pactar de fer”, ha 
apuntat amb amargor Luis, en nom 
de l’establiment. •

Els veïns pressionen perquè NyN 
ja no renovi el contracte aquest 
15 de gener. La tercera assemblea 
veïnal per les molèsties del Canela, 
celebrada dijous, ha avalat fer 
pressió perquè el propietari de 
l’edifi ci, Núñez y Navarro, trenqui 
la clàusula de renovació automàtica 
del contracte, que expira el 15 de 
gener i que permet Setraspa seguir 
gestionant o cedint per ara l’antic 
KGB, des de fa cinc anys dit Canela i 
centrat en els ritmes llatins. També 
han iniciat una recollida de fi rmes.

Pancartes veïnals de protesta a l’entorn de la discoteca Canela, l’antic KGB. Foto: A. B.

Breus

El Rebost Solidari 
obrirà portes 
el 7 de gener a 
Reig i Bonet 12
El Rebost Solidari ja té 
la data exacta d’obertura 
i sense més dilacions 
engegarà l’activitat el 
7 de gener al carrer 
Reig i Bonet 12A. Fonts 
de Gràcia Participa, 
l’associació ja legalitzada 
que dinamitzarà 
l’espai, han explicat 
que inicialment s’han 
completat cinc torns 
amb voluntaris, dos els 
dimarts de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 20 h i tres els 
dijous de 10 h a 20 h. Els 
primersbenefi ciats seran 
famílies derivades de la 
parròquia de la Salut, 
Sant Miquel i una part de 
Sant Jordi. “En sis mesos 
hauríem d’arribar a tot 
Gràcia”, han apuntat. 

Jornada lúdica 
i solidària de 
jocs de taula als 
Lluïsos de Gràcia

Albert Balanzà

L’Ajuntament de Barcelona ha 
canviat radicalment aquesta 
setmana la percepció de pos-
sible solució sobre el confl ic-
te que s’ha endurit en els úl-

tims mesos entre els gestors de la 
discoteca Canela, a Alegre de Dalt 
55, on entre 1984 i 2013 hi va ha-
ver la històrica sala KGB, i els veïns 
de l’entorn organitzats en platafor-
ma, i ha obert aquesta setmana un 
expedient sancionador per un mal 
ús de la llicència d’activitats. 

Tal com també va poder consta-
tar la plataforma veïnal el passat di-
vendres en una reunió amb la pro-
pietat de l’edifi ci, Núñez y Navarro, 
els nous gestors han assumit en 
qualitat de cessió la llicència his-
tòrica de Setraspa S.A., l’empresa 
que referents culturals com Lluís 
Llobet o Amèrica Sánchez van im-
pulsar per obrir un espai que va ar-
ribar a acollir 300 actuacions musi-
cals en un any. Només Llobet fi gura 
ara com a administrador únic de 
Setraspa i en els últims mesos fi ns 
i tot va fer una ampliació de capital.

Aquesta cessió, segons fonts 
municipals, no s’ajusta a la legali-
tat i automàticament l’expedient 
ja està en marxa des d’aquest di-
jous perquè els gestors s’adeqüin 
a la situació, que només té una via 
de sortida per evitar el tancament 
de Canela: que el propietari histò-
ric de la llicència assumeixi de nou 
la gestió del local. El pla d’usos de 
Gràcia impedeix el traspàs de lli-
cències en aquesta zona del dis-
tricte i l’Ajuntament dóna per fet 
que el local haurà de tancar.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 

A.B.
 

L’àrea d’Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament ha actualitzat a 
través d’una resposta al ple 

del districte de la setmana passa-
da l’estudi que el juny de 2018 va 
donar a conèixer sobre neteja en 
base a 73 punts crítics al distric-
te de Gràcia i en el qual admetia 
l’existència de 15 focus especial-

ment problemàtics en carrers 
com Bonavista, Sèneca, Astúries, 
Montseny, Torrent de l’Olla, Nil 
Fabra, Berga, Carolines, Gran 
de Gràcia, plaça de la Vila, plaça 
del Poble Romaní, plaça Lesseps, 
plaça de la Llibertat i Rambla de 
Prat (vegeu L’Independent núme-
ro 715).

En aquest estudi, que aplicava 
unes variables que van des de l’alt 
ús de l’espai públic fi ns al mal ús 

de contenidors i papereres, des 
d’una mala praxis comercial fi ns 
al mal ús de la recollida pneumà-
tica, ara s’ha registrat una reduc-
ció a sis punts crítics, que s’ubi-
quen a Astúries 20, Bonavista 30, 
plaça de la Vila 16, Providència 
166, passeig de Sant Joan 206 i 
Carolines 7. Alguns dels punts re-
peteixen.

La mala praxis comercial i el 
mal ús del sistema de recollida 

El Districte assegura 
que ha reduït els punts 
crítics de neteja de 15 a 6
Astúries, Bonavista, Carolines i plaça de la Vila repeteixen a la llista

pneumàtica continuen sent les 
principals causes de l’acumula-
ció de brutícia als carrers, sem-
pre segons aquest estudi. En les 
dades emeses el passat juny 2018 
també es va posar de relleu que 
només un terç dels veïns del nucli 

històric deixaven trastos i mobles 
al carrer el dia que tocava i que la 
recollida selectiva tenia aleshores 
un índex d’èxit qualifi cat de “de-
sastrós” pels tècics municipals. 
Aquests elements de l’estudi no 
han estat actualitzats.•

Contenidors a plaça de la Vila, un dels punts crítics de neteja. Foto: A.V.

Els amants dels jocs de 
taula tenen una cita amb 
els Lluïsos de Gràcia el 
dia 22 des de les 10h fi nsa 
les 20h. Se celebrarà 
una activitat solidària 
en favor del projecte De 
L’Hospital a la Catedral 
on tot tipus de persones 
independentment de 
l’edat puguin jugar i 
conèixer diversos jocs 
de taula a canvi d’una 
col·laboració amb el 
projecte. L’entrada 
solidària val 5 euros per 
persona o 15 per família.
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Casa Vicens 
amplia la 
col·laboració amb 
Nasevo per Nadal

Casa Vicens amplia 
aquestes festes la seva 
col·laboració amb la 
Fundació Ernesto Nasevo, 
el perfumista autor de la 
ruta olfactiva que la casa 
museu ha programat en 
aquest últim any, amb 
una exposició d’obres 
d’art de la seva col·lecció 
al jardí. L’espai també 
es vestirà de festa amb 
diferents decoracions 
fl orals amb il·luminació, 
tant en l’interior com 
en l’exterior de la casa. 
A més un 20% de la 
recaptació de les entrades 
del programa Regala Casa 
Vicens anirà destinada 
a la Fundació Catalana 
Síndrome de Down.

El BCN Pipa Club entra en crisi per 
unes retallades econòmiques que 
l’obliguen a suspendre actuacions
L’Associació de Músics de Jazz inicia accions legals per l’anul·lació d’un cicle de jams

Albert Bello (esquerra), un dels principals programadors, en concert. Foto: Cedida

Albert Balanzà

Quatre anys després d’ater-
rar a Gràcia, al carrer 
Santa Eulàlia 21, després 
d’esdevenir un símbol de 
la ciutat en el seu histò-

ric local de la plaça Reial, el BCN 
Pipa Club no atravessa el seu mi-
llor moment. La nova junta, elegida 
ara fa un mes i liderada per Josep 
Panés, ha decidit aturar de mane-
ra dràstica la sagnia de despeses no 
compensada pels actuals ingressos 
i s’ha vist obligada a reduir a mí-
nims les activitats, amb la pèrdua 
dels principals programadors.

La sorpresa va saltar inicial-
ment a mitjans de novembre quan 
l’Associació de Músics de Jazz de 
Catalunya (AMJC) va rebre una co-
municació in extremis de suspensió 
d’un cicle de jams amb quatre dates 
ja tancades fi ns a fi nal d’any. “Vam 
rebre l’anul·lació el dia abans de la 
primera data, amb els músics do-
nats d’alta i amb un canvi de con-

dicions que ens obligava com a al-
ternativa a llogar la sala”, explica 
el president de l’entitat, Guillem 
Arnedo. L’AMJC, que havia col-
laborat amb el Pipa celebrant fa dos 
anys la festa dels seus premis anu-
als, ha iniciat ara accions legals per 
reclamar els diners compromesos.

La setmana passada, però, els 
fets es van precipitar ja pública-

ment quan un dels programadors 
principals i referent del jazz ma-
nouche a la ciutat, Albert Bello, es 
queixava amargament del canvi 
de condicions també per a les ac-
tivitats de referència de l’espai: 
la jam dels diumenges, les Nits 
per Django el Blues sin cables. 
“Sembla que ara sóc massa car, 
sembla que el preu raonable per 

a un músic volta els 30 euros”, 
apuntava. Ningú de la junta li ha-
via comunicat formalment la de-
cisió, com sí que ho havien fet a 
altres programadors.

La nova junta, després dels pri-
mers temps a Gràcia comandats 
per Josep Maria Navarrete, no ha 
volgut contrastar els fets amb la 
seva versió ofi cial i s’ha limitat a 
enviar un comunicat a aquest set-
manari que diu el següent: “per tal 
de preservar les tasques d’aques-
ta junta directiva, li comuniquem 
que de moment no farem cap de-
claració”. Al web encara hi fi guren 
actuacions que ja no es faran. •

Els programadors 
del cap de setmana 
denuncien unes 
noves condicions 
inassumibles
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A. B.

La reunió del grup de seguiment del nou catàleg de 
patrimoni va permetre aquest dilluns conèixer més 
detalls de la proposta municipal que ha acceptat la 

majoria de propostes del grup d’experts coordinat per 
Joan Casadevall i que aquest novembre va lliurar un 
document de 900 pàgines amb propostes de protecció 
sobre l’urbanisme i el verd de Gràcia. Sense la presèn-
cia del grup d’experts, la direcció municipal del pla es-
pecial va detallar que el Conjunt Vila de Gràcia de nova 
creació no només contindrà 390 edifi cacions “que han 
conferit a la trama urbana de la Vila una certa especifi -
citat respecte de d’altres zones de Barcelona” sinó que 
també s’executarà una regulació preventiva sobre 1.489 
fi nques més “perquè no s’enderroquin de manera indis-
criminada”. Per a qualsevol enderroc, el promotor hau-
rà de demanar una llicència i no n’hi haurà prou, com 
fi ns ara, amb un comunicat o assabentat. 

De la sessió, que es va allargar dues hores, també va 
destacar l’especial èmfasi dels responsables municipals 
en la protecció del verd, tenint en compte que 20,8 hec-
tàrees de les 35 hectàrees totals de verd a Gràcia per-
tanyen a patis i jardins interiors fora de l’ús públic. En 
aquesta divisió 60%-40% a favor del verd privat, el catà-
leg analitza que hi ha un primer tipus “connector” per 
sobre de Travessera de Dalt, un segon tipus on cal relli-
gar “sistemes importants i preservar que puguin estar 
oberts al carrer” entre Travessera de Dalt i Travessera 
de Gràcia i un tercer tipus que funcionen com “espais 
d’oasi” per sota de Travessera de Gràcia. En aquesta 
trama verda, el nou catàleg conclou que hi ha 12 arbres 
destacables (xiprers, quercus) i sis de catalogables.

En paral·lel, l’absència de Can Vallmitjana (Astúries 
4) de l’informe fi nal ha motivat una enèrgica queixa de 
la plataforma Protegim L’illa, que al consell de barri de 
Vila de dimarts almenys va arrencar el compromís del 
Districte perquè es conegui la part de l’informe no pu-
blicada i es pacti una protecció amb l’oposició. •

El catàleg de patrimoni 
salvarà 1500 finques 
i sis arbres més 
L’absència de Can Vallmitjana irrita 
els veïns i tot dependrà d’un pacte

el repor

Acompanyant vides 
amenaçades a Colòmbia
La gracienca Sara Abril porta un any protegint la vida de líders y 

lidereses socials en un país on han estat assassinats 486 defensors 
de drets humans des de la signatura dels Acords de Pau

Javier Sulé

Sara Abril ha viscut un any 
molt intens. Ho ha fet a 
Colòmbia com a voluntària 

de l’ONG catalana International 
Action Peace (IAP) acompa-
nyant i protegint la vida a líders 
socials amenaçats de mort. En 
aquest país, 486 defensors i de-
fensores de drets humans han 
estat assassinats després de la 
signatura dels Acords de Pau 
entre el Govern i la guerrilla de 
les FARC fa tres anys. 

La Sara ha conegut de prime-
ra mà la fragilitat de la pau co-
lombiana, endinsant-se en zones 
de la Colòmbia més oblidada i 
desatesa per l’Estat on encara és 
viuen realitats de guerra per la 
presència d’altres actors armats 
i on la coca continua sent en al-
guns casos el motor de l’econo-
mia. “La gent la cultiva perquè 
no té altres alternatives. L’Estat 
segueix militaritzant els terri-
toris i vulnerant els drets de les 
comunitats. Amb el canvi de go-
vern, contrari als acords, i els 
assassinats de líders socials i ex-
combatents de les FARC hi ha un 
retrocés”, explica la gracienca. 

Botes d’aigua, impermeable, 
carmanyola, farmaciola, tenda 
de campanya, matalasset per 
dormir, llum frontal perquè hi 
ha llocs sense electricitat i sem-
pre una armilla taronja per fer-
se visibles. És el kit de l’acom-
panyant internacional d’IAP 
que conviu molts dies amb els 
activistes i les seves comuni-
tats. La Sara, que va estudiar 
Gestió d’Administració Pública 
i un màster de Cooperació al 
Desenvolupament, vol deixar 
clar que no són escuts humans. 
“L’acompanyament és una forma 

de cooperació i solidaritat inter-
nacional que s’ha mostrat efi -
caç a l’hora de generar espais de 
protecció, prevenció i seguretat 
per dissuadir les amenaces i fa-
cilitar que els defensors puguin 
seguir fent la seva feina”. 

No obstant això, té un abast 
limitat. Organitzacions com 
IAP també promouen i tracten 
de concertar amb les instituci-
ons models de protecció més 
col·lectius que enforteixin les 
formes i rutes d’autoprotecció 
generades des de les pròpies co-
munitats. A Colòmbia, uns 4.500 
defensors i defensores van amb 
escortes armats, armilla anti-
bales i viatgen en cotxe blin-
dat. La intenció es aconseguir 
una millor resposta a la situació 

que vagi més enllà d’aquest es-
quema de seguretat clàssic que 
ofereix l’Estat i que consideren 
insostenible i poc efi caç. Els lí-
ders socials als quals acompa-
nya pertanyen a organitzacions 
camperoles. “Un líder social és 
algú compromès amb la comu-
nitat, que lluita per una vida 
digna, que pren les regnes per-
què l’Estat no compleix amb la 
seva feina. Molts territoris on 
viuen són rics en recursos na-
turals i hi ha una intenció de 
concedir-los a empreses mul-
tinacionals perquè els explotin, 
en detriment de les necessitats 
camperoles. Ells lluiten per la 
permanència en el territori i per 
això molesten”, explica.

A punt de tornar a Gràcia, 
molt a prop de la Sedeta on va 
estudiar, la Sara té clar que vol 
continuar vinculada a la defensa 
dels drets humans. De moment 
vol agafar aire i fer algunes co-
ses de les que feia abans de mar-
xar com anar al Teatreneu, al 
Verdi, ballar swing a la Virreina, 
córrer pel Park Güell o prendre 
una cervesa a la plaça del Sol.•

Sara Abril (dreta) amb un líder social per una localitat del Sud de Bolívar. Foto: J.S.

Uns 4500 
defensors van amb 
escortes armats i 
en cotxe blindat
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El CN Catalunya 
celebra el 100x100 
Swim la vigília 
del dia de Reis

Una de les activitats 
tradicionals de les festes 
nadalenques és el 100x100 
Swim que organitza el CN 
Catalunya. Aquest any 
l’activitat se celebra el dia 
5 de gener, i consisteix en 
nedar 100 piscines de 100 
metres. No es tracta d’una 
activitat competitiva, sinó 
de superació personal per 
a tots els amants de la 
natació, independentment 
del nivell i de l’edat de 
cadascú. Les inscripcions 
ja estan obertes i es pot 
aconseguir més informació 
a la recepció del club.

El Tres Peons 
prepara la 
49a edició del 
Torneig Social
El 10 de gener comença 
la 49a edició del Torneig 
Social que organitza 
el Tres Peons. Aquest 
esdeveniment se celebrarà 
els divendres a les nou 
de la nit per sistema 
suís a vuit rondes, i 
acabarà el 28 de febrer. 
L’esdeveniment és gratuït 
i està dirigit a tots els 
socis del club i també a 
altres jugadors convidats 
per l’organització del 
torneig. El dia 8 de gener 
també començarà el 22è 
Obert del club.

Un Europa en playoff 
visita el líder abans del 
derbi al Nou Sardenya
L’Hospitalet, que té cinc punts més, és l’últim rival de l’any 
i el partit contra el Sant Andreu es jugarà el dia 5 a les 12h 

Albert Vilardaga

Q
ueden tres jornades per 
arribar a l’equador de la 
competició i després de la 
victòria contra el Manresa 
per 2 a 0, l’Europa té a les 

seves mans acabar l’any en les po-
sicions de playoff d’ascens. El repte 
no serà fàcil, l’últim partit de l’any 
del primer equip escapulat serà la 
visita al Municipal de L’Hospitalet 
per intentar sumar els tres punts 
davant del líder de la competició. 
Un partit que es preveu amb gols, 
ja que es veuran les cares els dos 
equips més golejadors de la ca-
tegoria amb 37 gols en 16 partits. 
L’Europa de fet és l’equip de la lliga 
amb més diferència entre els gols 
marcats i encaixats, ja que també 
és el segon equip menys golejat (14) 
i la diferència és de +23. El tècnic 
escapulat, David Vilajoana, tindrà 
el dubte d’Alberto a la defensa, Gabi 
al mig del camp, i Jordi Martínez 
a la davantera, tots tres van haver 
de ser substituïts en l’últim partit 
per lesió, però en qualsevol cas, els 
graciencs buscaran seguir la bona 
dinàmica de resultats al camp del 
líder i encadenar així tres mesos 
sencers sense conèixer la derrota.

El primer partit del 2020 serà un 
dels partits més esperats de l’any 
amb el derbi contra el Sant Andreu, 
que es disputarà el dia 5 de gener a 
les 12 del migdia per evitar qualse-
vol coincidència amb la cavalcada 
de Reis. Un any més el derbi es pre-
veu amb la màxima igualtat, tots 
dos equips lluiten per les posicions 
de playoff, l’Europa comença la jor-

nada 17 amb un punt més que els 
quadribarrats, i la tendència dels 
últims anys és que els partits han 
tingut un gran ambient a les gra-
deries, però cap dels dos equips ha 
aconseguit derrotar l’altre i els par-
tits han acabat amb empat. De fet, 
els últims vuit enfrontaments en-
tre els dos equips han acabat amb 
taules en el marcador, el precedent 
de la temporada passada va ser un 
empat a un al Nou Sardenya, amb 
gol de cap d’Oumar, que ara juga a 
les fi les del Sant Andreu, i un empat 
a zero al Narcís Sala.

L’Europa tancarà la primera vol-
ta la setmana següent amb la visita 
al camp del Banyoles que està clas-
sifi cat en onzena posició a la meitat 
de la classifi cació.•

El Femení A viu un moment 
dolç. Les jugadores que entrena 
Fran Güells arriben a l’aturada 
nadalenca en un gran moment 
de forma. Sumen quatre victòries 
de forma consecutiva, la millor 
ratxa de la temporada i en 
l’últim partit van derrotar el 
Levante Las Planas (1-2), un 
rival directe. El primer partit del 
nou any serà un repte majúscul, 
la visita al camp de l’Espanyol 
B, el líder de la competició. 

Sergi Pastells celebrant un dels dos gols que va aconseguir en l’últim partit contra el Manresa. Foto: Àngel Garreta

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 16
CE Europa 2 - 0 CE Manresa
1. CF L’Hospitalet ............. 33 punts.
4. CE Europa ..................... 28 punts.
Jornada 17
22/12 (12h) CE L’Hospitalet - CE 
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 13
FC Levante Las Planas 1 - 2 CE 
Europa
1. RCD Espanyol B ............ 37 punts.
4. CE Europa ..................... 25 punts.
Jornada 14
12/1 RCD Espanyol B - CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 11
Lluïsos de Gràcia 65 - 70 CB Mollet
1. El Masnou Basquetbol ..........8-3.
2. Lluïsos de Gràcia ....................8-3.
Jornada 12
22/12 (18:30h) CEB Girona - Lluïsos 
de Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 12
22/12 (12:30h) UE Claret - CB Grup 
Barna
21/12 (19:30h) Vedruna Gràcia - BC 
Tecla Sala

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 11
Lliçà d’Amunt 57 - 58 Lluïsos de 
Gràcia
Safa Claror 57 - 64 Banyoles

1. Joventut de Badalona ...........10-1.
6. Safa Claror .............................. 7-4. 
7. Lluïsos de Gràcia....................6-5.
Jornada 12
22/12 (18h) Lluïsos de Gràcia - 
SESE
16/1 (21h) Joventut Les Corts - Safa 
Claror

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 9
Malgrat FS 2 - 4 Gràcia FS
1. Màgic Sants Futsal ....... 23 punts.
5. Gràcia FS ....................... 18 punts. 
Jornada 10
21/12 (17:30h) Gràcia FS - CFS 
Mercafusta

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 10
Handbol Claret 23 - 16 Barberà B
1. Handbol Sant Llorenç . 18 punts.
8. Handbol Claret............... 8 punts. 

Jornada 11
22/12 CH Canovelles - Handbol 
Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 10
Vilafranca 3 - 4 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .......... 18 punts.
2. CTT Borges ....................12 punts. 
Jornada 12
11/1 (17h) Lluïsos de Gràcia - 
Tennis Taula Torelló

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 12
CH Claret 1 - 3 Sant Just
1. Cerdanyola CH.............. 36 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 13
25/1 (19:30h) Mollet HC - CH Claret
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Xavi Vallès 
omple els Lluïsos 
per presentar 
el seu llibre

La presentació del llibre El 
camí és llarg va ser un èxit 
i va omplir el teatre dels 
Lluïsos de Gràcia. Xavi 
Vallès narra en aquest 
llibre l’esforç diari, els 
seus pensaments més 
íntims i les vivències de 
tres anys lluitant contra 
un càncer de pàncrees 
i peritoneu. Els diners 
que es recaptin amb la 
venda del llibre serviran 
per dur a terme un 
projecte d’investigació de 
l’Institut de Recerca de la 
Vall d’Hebron sobre els 
sarcomes infantils. Vallès 
està molt vinculat als 
Lluïsos de Gràcia, ja que té 
un fi ll jugant a la secció de 
bàsquet de l’entitat.

El torneig de bàsquet infantil del 
Safa Claror arriba a la 26a edició
Deu equips competiran el 27, 28 i 29 de desembre per guanyar un trofeu que l’any 
anterior van aixecar l’equip amfi trió femení i la UE Gaudí en categoria masculina

El Safa Claror es va proclamar campió femení en l’edició de l’any passat. Foto: Cedida

A. V

E ls dies 27, 28 i 29 de de-
sembre el Claror Sardenya 
(carrer Sardenya, 333) serà 
la seu de la 26a edició del 
torneig de Nadal de bàs-

quet en categoria infantil. Hi hau-
rà deu equips participants del tor-
neig, els dos equips amfi trions dels 
taronges més quatre femenins 
(Cornellà, Sant Josep, Joventut de 
Badalona i Sese), i quatre masculins 
(CN Terrassa, Martinenc, JAC Sants 
i UE Gaudí). Els dos primers dies es 
jugaran els partits eliminatoris, on 
els equips jugaran tots contra tots, 
des de les nou del matí fi ns a les nou 
de la nit, en partits que es disputa-
ran a quatre períodes de deu minuts 
a temps corregut. El diumenge es 
jugaran els partits del tercer i quart 
lloc i les dues fi nals.

Paral·lelament als partits del tor-
neig, els jugadors dels equips par-
ticipants també competiran en els 
moments que no disputin els par-
tits ofi cials en tres competicions de 
tir, que compten amb la peculiari-

tat que es reclamarà la participa-
ció de les famílies, amb l’objectiu 
que tothom passi tres dies envol-
tats de bàsquet per totes les ban-
des. En el concurs Two Ball, la pis-
ta es divideix en zones diferents de 
puntuació, en funció de la difi cultat 
del tir, i durant un minut i per pa-
relles, els jugadors han d’anar llen-
çant de les diferents posicions per 
sumar el màxim de punts possibles. 

El segon concurs porta per nom El 
Repte, hi haurà quatre posicions 
marcades i guanyarà qui aconse-
gueixi encertar de totes elles en el 
mínim temps possible, i fi nalment, 
el Territori 6.25, on es classifi caran 
els jugadors que més triples anotin 
de 15 intents. Les fi nals dels concur-
sos es jugaran el diumenge, abans 
de les fi nals masculina i femenina. 
Tots els jugadors i jugadores parti-

cipants en el torneig s’emportaran 
com a record una samarreta com-
memorativa.

En la darrera edició del torneig, 
els campions van ser el Safa Claror, 
en categoria femenina, que es van 
imposar a la final al Joventut de 
Badalona per 37 a 32, i la UE Gaudí, 
en categoria masculina, que va gua-
nyar al Claret per 45 a 41 i va aixecar 
el títol per segon any consecutiu.

Els millors clubs de l’estat espa-
nyol com ara el Barça, el Madrid, 
l’Estudiantes o el València han dis-
putat anteriors edicions històriques 
del torneig, que han fet que el pave-
lló s’omplís de gom a gom en tres 
dies on es respira bàsquet de gran 
nivell.•

Jugadores, 
jugadors i famílies 
participants 
gaudiran també de 
concursos de tir
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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 20 de desembre
Màgia contada. Sessió de màgia participa-
tiva. A càrrec de Raül López Cancho.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h 

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

OpenMic de AjaJo (Risas, Cubatas y 
Palomitas).
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Dissabte 21 de desembre
Mostr’art: primera mostra d’art i artesa-
nia jove. Amb paradetes de joieria, dibuix, 
escultura, moda, pintura, jocs, decora-
ció… Concert vermut i taller d’art urbà – 
stencil a la tarda.
Plaça del carrer Santa Rosa, a partir de les 
11 h del matí

Taller de cultura occitana Cantas de 
Nadau. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 17.30 h

Jornada Pokemón Go Gràcia! Timeless 
Cup Gràcia
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h

Tió de Nadal i xocolatada popular.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Clitemnestra. Monóleg tràgic-còmic amb 
text de Montserrat Roig, sobre una actriu 
abans de sortir a l’escenari.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h 

Soda Jarochos Session #3. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Salsa Amor & Cumbia.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 23.59 h

Diumenge 22 de desembre
Dia dels jocs de taula. Els benefi cis de l’en-
trada aniran al projecte de l’Hospital a la 
Catedral.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), de 10 a 
20 h

Xocolatada solidària per a la Marató de 
TV3.
Mercat de la Llibertat, de 8 a 15 h

Concert de jazz amb Jordi Bertrán, Eva 
Pérez, Eduard Suñé i Bárbaro Sánchez.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 19 h

Dimarts 24 de desembre
Cagatió al mercat de l’Abaceria.
Mercat de l’Abaceria Central (Pg de Sant 
Joan, 181), de les 8 a les 14.30 h i de 17 a 
20.30 h

Dimecres 25 de desembre
Django & Soda Sessions #53 (jazz ma-
nouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dijous 26 de desembre
Nit de Sant Esteve amb Power Burkas i 

Junco y Mimbre.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Divendres 27 de desembre
Teatre: Nit de Reis. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30

FlamenCuentos. Amb Antonio Zoco i con-
vidats.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Concert: Nerobambola i Bilgraski.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Daniel Higiénico.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Dissabte 28 de desembre
Teatre: La mare... quina nit! Cia Dinàmics. 

Dirigida per Yolanda Muñoz i Gloria 
Matamala.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Concert: Vonzo + Indios y Banqueros.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Diumenge 29 de desembre
Espectacle familiar. Contes del Perú.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35 a 
les 12 i a les 17 h

Dimarts 31 de desembre
Teatre: Paquito Forever. Festa de cap 
d’any al teatre.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 22 h

Dijous 2 de gener
El Rei Mag al mercat. Els nens i les nenes 
podran lliurar la carta als reis. 
Mercat de l’Estrella (Pi i Margall), de 10 a 13 
h i dv de 17 a 20 h 

Entitats

Divendres 20 de desembre
Presentació del llibre La historia vacia-
da. Minorías olvidadas del siglo XX. Amb 
Francesc Tur, Fran Fernández i el Grup 
de Memòria Històrica de l’Ateneu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h 

Concert de Nadal a càrrec de la Coral 
Núria de la UEC Gràcia + inauguració de 
la mostra La Coral Núria i el Nadal.
Unió Excursionista de Catalunya - Gràcia 
(Encarnació, 131), a les 20 h

Del 21 al 29 de desembre
Teatre: L’Estel de Natzaret. 
Cercle Catòlic (Santa Magdalena, 12), a 
les 18.30 h ds i a les 18 h dg 

Dissabte 21 de desembre
30 anys de Ràdio Contrabanda.
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 16 h 

Festa de la Gent Gran i arribada de l’Es-
perit del Nadal a Gràcia.
Espai Albert Musons (Alzina, 9), a les 17 h

Marató solidària de monòlegs. Vespre so-
lidari de la mà dels alumnes de Stand Up 
Academy per ajudar a recaptar fons per 
a la investigació de la Glucogenosis 1B.
La Violeta (Mapons, 6), a les 21 h

Fins al 31 de desembre
Exposició fotogràfi ca Je suis burkina-
bé, de l’Associació Alblamoving. La Mar 
Badal és l’autora de les fotografi es. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

‘Els Pastorets del segle XXI. Capítol 
zero de la Guerra de les Galàxies’ 
Pau Riba torna a pujar a l’escenari amb De Mortimers per presentar el 
treball Jisàs de Netzerit o capítol zero de la guerra de les galàxies. Un càssic del 
Nadal. L’espectacle intercala narracions amb nadales i planteja una història 
paral·lela entre la vida de Jisàs i l’essència de La Guerra de les Galàxies sense 
deixar de banda una mirada irònica i humorística sobre la societat actual. 
Acompanya l’espectacle el grup de rocker-clowns De Mortimers, que utilitza 
com a instruments joguines, objectes d’us quotidià i aparells inventats. 

Divendres 20 de desembre al CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h 

Recomanem
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a Gràcia

Les entitats, el comerç del barri i els equipaments de Gràcia ens 
omplen aquestes festes de música, pessebres, teatre, fires, jocs...  
Us avancem una petita selecció d’activitats i us convidem a gaudir 
de més de 130 propostes. N’hi ha per a tothom!

Dissabte 21 de desembre

Els Pastorets de Folch i Torres
Fins al 4 de gener
Amb la col·laboració de la Coral Baluern
els dies 27 i 29.
Lloc: El Centre (c. Ros de Olano, 9).
Dies: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de desembre
 i 2, 3 i 4 de gener.
Hores: de 18 a 20.30 h excepte el 26 que és 
de 19.30 a 22 h 

Jisàs de Netzerit. Els pastorets 
del s. XXI
Lloc: Plaça Anna Frank, s/n.
Hora: 22 h
 
El Pare Noel visita el mercat 
El Pare Noel vestirà de verd per donar 
suport a la campanya Mercat de la Llibertat ‐ 
Mercat verd.
Lloc: Mercat de la Llibertat, plaça de la Llibertat s/n. 
Dies: 21, 22, 23 i 24 de desembre.
Hora: 10 h 

Postals de Nadal 
Farem postals per felicitar el Nadal.
Lloc: Casal Infantil del Centre cívic El Coll - 
La Bruguera (c. de l’Aldea, 15-17). 
Hora: 17.30 h 

Festa de Nadal per a la Gent Gran
Torrons, cava i un espectacle especial! 
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera 
(c. de l’Aldea 15-17). 
Hora: 17.30 h 

Dansa i botigues
Espectacle itinerant, interactiu i participatiu, 
amb ballarins i ballarines.
Lloc: c. Bailèn entre Travessera de Gràcia i 
c. Còrsega i Sant Antoni Maria Claret entre 
passeig Sant Joan c. Sicília. 
Hora: 18 h

Encreuats premiats
Ruta pels comerços associats on s’hauran 
de buscar pistes per resoldre uns mots 
encreuats. Hi haurà premis.El dia 3 de gener 
sorteig dels premis. 
Lloc: c. Torrijos amb Travessera i comerços associats.  
Hora: 18 h

Cantada de Nadales amb 
Escola Youkali
Lloc: Travessera de Gràcia, Puigmartí, Mare de Déu 
dels Desemparats i Torrijos. 
Hora: 18.30 h

Divendres 20 de desembre
Activitats Caga Tió

Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h

Màgia i teatre amb dues comerciants 
ben especials!
Lloc: Inici a Travessera de Dalt, 6, fins a c. Escorial.
Hora: 11 h
 
Tió de Nadal
Un any més fem cagar el Tió amb xocolatada 
i obsequis.
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 12 a 14 h 
 
Festa d’homenatge a la 
Gent Gran de Gràcia
Ball amb música, berenar, exhibició de ball 
i rifa amb regals.
Lloc: Espai cultural Can Musons (c. Alzina, 9).
Hora: 17 a 20.30 h

Contes a la vora del foc
Contes i titelles del món.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón y Cajal, 35).
Dies: 21, 23, 27, 28 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Hora: 17 h

L’Estel de Natzaret
Representació nadalenca centenària, amb més de 
50 actors sobre l’escenari. Text i escenes musicals.
Lloc: El Cercle Catòlic de Gràcia (c. Santa Magdalena, 12).
Dies: 21 i 22 de desembre.
Hora: 18.30 h

Palabras Mágicas 
Un espectacle de màgia on una parella 
de mags ens fan sommiar amb els ulls oberts.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón y Cajal, 35).
Dies: 21 i 27 de desembre i 3 de gener.
Hora: 18.30 h

Tradicional concert coral de Nadal
Amb el cor Veus amb Gràcia, el cor de noies 
Roig Korai i el cor Veus de Tardor. 
Lloc: L’ Orfeó Gracienc (c. Astúries 83).
Hora: 19 h

Xocolatada Solidària
Lloc: Mercat de la Llibertat (pl. de la Llibertat s/n.)
Hora: 8 a 15 h
Preu: Donatiu voluntari.

Marionetes: Bèsties i animalons 
Aventures dels animals de la selva amb 
marionetes de fil.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón y Cajal, 35).
Dies: 22, 24, 27 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Hora: El 22 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener a les 12 h. 
Els 22, 24, 27 i 30 de desembre a les 17 h

Diumenge 22 de desembre

Dilluns 23 de desembre

Espai de jocs familiars
Vine a jugar a l’entorn comercial de l’Abaceria!
Lloc: c. Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos  
(entre Travessera de Gràcia i Puigmartí).
Dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre.
Hora: 11 h

Espai de tallers familiars
Tallers de manualitats, tallers i contes en anglès, 
tallers de cuina i molt més! a l’entorn comercial 
de l’Abaceria.
Lloc: Travessera de Gràcia, 175.
Dies: 23 i 30 de desembre.
Hora: 17 a 20 h 
Gòspel de proximitat al barri
Lloc: Plaça Joanic, c. Pi i Margall fins c. Alegre de dalt. 
Des de passeig Sant Joan fins c. Sardenya i al c. Sant Antoni 
Ma Claret entre passeig Sant Joan i c. Sardenya.
Hora: 18 h 

Degustació cava i coca al mercat
Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h

Caga Tió gegant!
Vine a fer cagar el Tió amb els comerciants 
de l’entorn del mercat de l’Abaceria.
Lloc: Diferents punts entorn comercial Abaceria.
Hora: 12 h 
Cant de la Sibil·la
Acompanyada pel cor de l’Orfeó Gracienc 
dirigit per Vallvé.
Lloc: Parròquia de Santa Maria de Gràcia (c. Gràcia, 3-5).
Hora: 23.30 h

Dimarts 24 de desembre

Dijous 26 de desembre

Sortida Sant Esteve
Sortida d’atletisme oberta a tothom, per la vorera, 
del carrer Escorial fins al Tibidabo i tornar.
Lloc: c. Escorial, 162 (davant joieria Moreno Santos).
Hora: 9 h

Compra al comerç de proximitat!
Animació itinerant amb música, animadors 
i xanquers a l'entorn comercial de l'Abaceria. 
Lloc: Travessera de Gràcia, Puigmartí, Mare de Déu dels 
Desemparats i Torrijos.
Hora: 18 h

Divendres 27 de desembre

Dissabte 28 de desembre

Joguines imaginàries
Taller per construcció de joguines, reciclades 
o de nova creació, per després regalar-les als 
comerços dels barri.
Lloc: Eix Gran de Gràcia: c. Gran de Gràcia des de Pla  
de Salmerón fins a plaça Trilla.
Hora: 11 h

“El nadal al bosc dels animalets” 
Espectacle de titelles familiar 
Lloc: c. Puigmartí.
Hora: 12 h
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Exposicions
Pessebre Monumental 
Fins 2 de febrer 
L’únic pessebre monumental de la Vila 
de Gràcia. 
Lloc: Espai Cultural Can Musons (c. Alzina, 9).
Dies i hora: De dilluns a dijous de 17 a 21 h. Divendres 
de 10 a 13.30 h
 
“Benvolguts Reis Mags... qui sou?” 
Fins al 2 de febrer
Per què i com ha evolucionat la llegenda fins 
avui? Vine a descobrir-ho.
Lloc: Espai Cultural Can Musons (c/Alzina, 9).
Dies i hora: De dilluns a dijous de 17 a 21 h.
Divendres de 10 a 13.30 h
 
El pessebre de La Violeta, 
un pessebre poc convencional 
Fins al 2 de febrer
Pessebre d’uns deu metres quadrats elaborat 
amb figures i complements diversos de 
joguines (Playmobil).
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons 6).
Hora: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i 16 a 23 h 
Dissabte i diumenge de 10 a 23 h
 
Viuen al carrer perquè volen?
Fins al 6 de gener
Vine a conèixer el treball que fan diverses 
entitats en el camp de l’atenció a les persones  
que viuen al carrer.
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera 
(c. de l’Aldea, 15-17).
Hora: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i 16 a 22 h. 
Caps de setmana de 17 a 21 h. Taula rodona a les 19 h

Diumenge 29 de desembre

Dimarts 31 de desembre

Cercavila de l’Home dels Nassos
Les principals places, carrers i mercats 
de la Vila de Gràcia. No t’ho perdis!
Lloc: Sortida de La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6)  
i cercavila pels carrers de la Vila.
Hora: 10 h

Degustació de cava i coca al mercat
Lloc: Mercat de Lesseps c. Verdi, 200).
Hora: 11 h

Divendres 3 de gener

El carter reial i berenar a La Violeta
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 17.30 a 20.30 h

Dissabte 4 de gener

Patge Reial al mercat
Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h

Espectacle i taller de circ
Lloc: Verdi, des de plaça Revolució fins c. Biada, c. Terol 
fins a pl. Virreina, Torrent de l’Olla entre c. Astùries 
i c. Betlem.
Hora: 11 h

Espectacle de titelles “Els Tres Porquets” 
Lloc: c. Puigmartí.
Hora: 12 h

Nadal a ritme de swing
Itinerari: Plaça del Diamant, c. Astúries entre Gran 
de Gràcia i Torrent de l’Olla, i Torrent de l’Olla entre 
Travessera de Gràcia i c. Asturies.
Hora: 18 h

Cavalcada de les Carteres Reials
Les Carteres reials de Gràcia, l’Ona, la Sitar 
i l’Estel de foc arribaran per realitzar la seva 
tradicional cercavila pels carrers de la Vila. 
Recorregut: Jardinets de Gràcia - Gran de Gràcia - 
Montseny - Perla - Sant Lluís - Escorial - laça Joanic - 
Travessera de Gràcia - Torrent de l’Olla - Diluvi - Plaça 
de la Vila de Gràcia.
Hora: 18 h

Nadalàctic
4a Fira del joc i la creativitat 
de Gràcia.
Tallers creatius, jocs de taula, conta-contes, 
risoteràpia en família, tallers d'experimentació 
sonora per a nadons, pintacares, circ, racó dels  
menuts (0-3 anys), i molt més!
Dies: 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre.
Hora: Els dies 27 al 30 de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. 
El dia 31 de 10 a 14 h

A la Plaça del Sol

Un Nadal ple d’activitats familiars i per a 
tothom. Matins de jocs familiars i cultura 
popular. Tardes de contes, tallers i degustació  
de crêpes, caldo, vi dolç i xocolatades. 
Cercavila inaugural el 21 de desembre a les 17 h
Dies: del 21 de desembre al 3 de gener.

A la plaça de la Vila

Tallers creatius, espais de jocs infantils i 
activitats per gaudir en família i ...molt més
Dies: del 13 de desembre fins al 4 de gener, 25, 26 
de desembre i 1de gener tancat.

Entorns Comercials de l’Abaceria

Fira de Nadal
Atraccions per a nens i nenes amb inflables, 
cavallets, llits elàstics i pesca d’aneguets. 
Dies: al 6 de gener del 2020.
Lloc: Plaça Joanic.
Hora: 10 a 21 h

Fira Nadal botigues 
Abaceria Gràcia
Productes artesans, fets a mà i de proximitat 
amb la col.laboració d’artesanes i creadores 
de Gràcia i la cooperativa Diomcop.
Dies: del 23 de desembre al 5 de gener (25, 26 i 
1 de gener tancat).
Horari: de 10 a 20.30 h
Lloc: Travessera de Gràcia, 185.

Fires

Ruta dels Arbres de Nadal 
sostenibles associats a Coll Amunt!
Als aparadors o a l’interior dels comerços del 
Coll trobaràs bonics arbres de Nadal que han 
creat nens i nenes per donar vida i llum al 
nostre barri durant les festes de Nadal.
Lloc: Al barri de El Coll. 
Dia: fins el 7 de gener.
Hora: Horari de botiga. 
El Trenet de Gran de Gràcia
Recorregut: c. Gran de Gràcia, pl. Lesseps, c. Torrent 
de l’Olla, c. Còrsega i Jardinets de Gràcia.
Dies: fins el 5 de gener.
Hora: 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h

Trenet de Camp de Grassot
Recorregut: Travessera de Gràcia - Sardenya Sant Antoni 
Maria Claret- Passeig de Sant Joan - Escorial - Pi i Margall 
- Pi i Margall - Escorial - Passeig de Sant Joan - Industria 
- Roger de Flor - Travessera de Gràcia - Sardenya - 
Sant Antoni Ma Claret.
Dies: fins el 5 de gener.
Hora: 11 a 14 h i 17 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre 
s’acabarà a les 20 h. El 4 i 5 de gener només circularà
pel matí.

Trenet de Nadal Nova Travessera
Recorregut: Escorial - Sant  Salvador - Torrent de l´Olla - 
Travessera  de Gràcia.  
Dies: fins el 5 de gener.
Hora: 11 a 14 h i 17 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre 
s’acabarà a les 20 h. El 4 i 5 de gener només circularà pel matí.

Promocions

Sorteig Extraordinari de Nadal
Per comprar a les parades del mercat.
Lloc: Mercat de la Llibertat, plaça de la Llibertat s/n. 
Dia: 28 de desembre.
Hora: 12 h

Recollida d’aliments
Vine a portar aliments per ajudar a les 
persones necessitades.
Lloc: El Cercle Catòlic de Gràcia (Santa Magdalena 12).
Dies: 24 de desembre.
Hora: 17 a 21 h
 
Caldo solidari
Vine a veure com fem el caldo i a prendre’l 
amb els comerciants i les veïnes del barri!  
als entorns comercials de l’Abaceria. 
Lloc: Travessera de Gràcia i c. Puigmartí entre Torrent 
de l’Olla i Milà i Fontanals així com carrers Torrijos 
i Mare de Deu dels Desemparats entre Ramón y Cajal 
i Puigmartí / Siracusa.
 
Recollida de joguines  
Campanya solidària amb la col·laboració 
de l’escola Nou Patufet. Les joguines han de 
ser noves i no poden ser bèl·liques ni sexistes. 
Punts de recollida: Escola Nou Patufet, les botigues 
associades de Travessera de Gràcia Centre, c. 
Puigmartí, c. Mare de Déu dels Desemparats i c. 
Torrijos, i Muebles San Ramos (Av. de Vallcarca, 60).

Nadal solidari

Segueix el dia a dia del Nadal a Gràcia al nostre web: 
ajuntament.barcelona.cat/gracia

Mira aquí tot el que passa a Barcelona aquest Nadal barcelona. cat/nadal

Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia

La nostra amiga la girafa 
Experiència auditiva i teatral per un món ple 
d’emocions. Per a nadons i infants fins als 6 anys.
Lloc: Lluïsos Teatre ( pl. del Nord, 7).
Dies: 29 i 30 de desembre.
Hora: 12 h

r a 
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Editorial

Una nova dècada 
de grans canvis

Aquest és l’últim número de L’Independent del 2019, un número 
més gruixut de l’habitual, amb el qual donem pas a uns dies de 
descans fi ns que tornem el 10 de gener. Sense entrar en el clàs-

sic debat de l’inici de dècada el 2020 o el 2021, és clar que mentalment 
d’aquí a pocs dies arrenca un nou decenni en el qual Gràcia canvia-
rà encara més del que ho ha fet en els últims anys. Signifi cativament, 
doncs, aquest últim número de l’any aborda la gran transformació que 
s’està implementant a la façana sud de Gràcia, amb l’obertura de Casa 
Seat prevista per al febrer i amb la previsió d’estrena de les residènci-
es Mandarín a l’antiga Torre Deutsche. Arriba el gran luxe a la porta 
d’entrada a Gràcia des del Passeig de Gràcia i els Jardinets fan la clau 
de volta defi nitiva a una dinàmica iniciada sobretot en els últims vint 
anys, en aquest segle.

Ara mateix és impossible de predir quins seran tots els canvis que ar-
ribaran a Gràcia en aquesta nova dècada 2020-2030: almenys en la seva 
primera meitat hi hauria d’arribar la L9 per l’eix central de Travessera 
de Dalt-Lesseps, s’hauria d’aixecar d’una vegada Vallcarca després que 
els veïns l’hagin defensada durant anys només amb les seves mans, el 
nucli històric hauria de trobar el punt d’equilibri quasi impossible que 
s’ha buscat durant anys entre el dret a l’oci i el dret al descans, amb les 
places com a principal escenari de batalla, el Camp d’en Grassot hauria 
d’estrenar ben aviat les primeres superilles per tastar la qualitat de vida 
que es guanya, s’estrenarà sí o sí la nova Abaceria, les motos aparca-
ran sota terra, hi haurà més escoles públiques a la Vila, i l’habitatge –ai, 
l’habitatge- no tenim ni punyetera idea de com evolucionarà. O sí.

 La dècada 2020-2030 arrencarà també amb els 20 anys del naixement 
d’aquest setmanari, fet que ja tenen previst alguns reculls d’efemèri-
des als quals agraïm la deferència des de la modèstia local. Quan l’agost 
de 2000 vam arrencar aquesta aventura, tots érem més joves, més in-
nocents i més inexperts. I estem contents d’haver superat difi cultats, 
entrebancs i moltes satisfaccions. Aquí seguirem, si ens voleu acompa-
nyar.•

Els àpats de Nadal donen per molta xafarderia aquests dies 
i tots els col·laboradors del setmanari estan especialment 
atents a les confi dències que poden adquirir amb el temps 
categoria de notícia. És el cas del tancament de la botiga 

Benetton del carrer Gran, cosa no menor perquè és l’adéu d’una gran 
marca en aquest eix comercial. Fa uns dies una col·laboradora ja ens va 
fer arribar una imatge que avisava de la liquidació per tancament i ara 
anem sabent per boca d’un altre col·laborador que l’empresariat xinès es-
taria darrere del nou negoci que s’hi instal·larà. Serem tot orelles!!

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Lola Capdevila

Sabem que el diòxid de carboni és un 
dels gasos que més incideix en la con-
taminació atmosfèrica. A tempera-

tura ambient es presenta en forma de gas 
incolor, inodor i insípid. No és tòxic, però 
la seva acumulació pot produir la mort 
per ofegament. De la mateixa manera 
hauríem de ser conscients que el consum 
desmesurat, acolorit, invasiu i descar-
nat pot produir l’ofegament del senderi. 
D’una manera inconscient obeïm les or-
dres que ens arriben per terra, mar i aire, 
especialment aquestes setmanes nada-

lenques. Hi ha qui paga preus d’esclavitud 
per fer-nos comprar, a baix cost, allò que 
no necessitem. L’atabalament d’aquests 
dies ens allunya de les decisions de com-
pra conscients, socialment justes i eco-
lògicament sostenibles. Estem preocu-
pats pel canvi climàtic i també n’hauríem 
d’estar per l’alienació consumista. S’ha 
de comprar, realment, allò que no hem de 
menester? Ningú organitzarà cap cime-
ra per reconduir l’excés d’algunes parts 
del planeta. Cal que torni a guanyar ter-
reny el contacte humà que no es compra, 
que ens fa feliços, ens apropa i ens em-
para. Com deia el bon amic i savi Jorge 
Wagensberg, no hauríem de perdre mai 
els quatre sentits més bàsics: el sentit de 
l’humor, el sentit comú, el sentit crític i 
el sentit del ridícul. Bones Festes!•

CO2 nadalenc

L’atabalament d’aquests 
dies ens allunya 
de les decisions de 
compra conscients
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col·laboració:

Cartes al director

Sense Bicing a Gràcia

Visc a la plaça Virreina, davant la para-
da de Bicing, un luxe: mentre em vesteixo 
des del balcó puc anar descomptant les bi-
cis que resten i en funció d’això m’afanyo 
més o menys. Cap a les 7:30h no en sol que-
dar ni una, si de nit les han reposat les 30, 
s’esgoten totes. La bici em porta a la feina 
en 20 minuts, quan no hi ha bicis em costa 
45 minuts i un bitllet de bus. Fa gairebé 2 
mesos que per alguna raó, Gràcia ha quedat 
deserta de bicis, ja he fet un tweet amb el 
típic: ei Bicing! que ens permet la nomen-
clatura “@bicing”, el tweet de resposta ha 
estat poc clarifi cador: tan buit com les se-
ves parades, quan truco al Bicing es fan els 
sorpresos... l’altre dia quan em tornava a 
queixar, vaig sentir un eco, i em vaig adonar 
que em creuava amb un altre vianant ex-
ciclista, que estava trucant amb la mateixa 
queixa, i tampoc era el primer cop que ho 
feia... suposo que els 30 de la Virreina, i la 
resta de graciencs que fem ús del Bicing, te-
nim la mosca al nas. En sabeu alguna cosa 
del misteri del Bicing? @Bicing, si esteu re-
organitzant els vostres patrons de reposi-
ció, tingueu-nos en compte! Volem saber a 
que es deu aquesta manca de servei. 

Julià Borruel

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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El jovent, al carrer i 
a les institucions

Des de fa mesos, el jovent hem posat el focus a 
l’emergència climàtica, perquè si no ho fem nosal-
tres, ningú més ho farà. Al cap i a la fi , si d’aquí a 50 
anys hi ha món o no, és cosa nostra. Arreu del pla-
neta, s’ha demostrat que és el jovent qui està dem-

peus, qui no calla davant les injustícies. A les places i als 
carrers d’arreu, demanant la fi  a la repressió de Piñera a 
Xile o, sense anar més lluny, vam ser el jovent del país qui 
vam encapçalar la resposta a la sentència.

El 8M i el 25N van ser les dones, especialment les joves, 
qui van prendre els carrers, reclamant que no se les invi-
sibilitzi, que no se les menyspreï, que no se les insulti, que 
se no les pegui, que no se les mati: Posar fi  al cisheteropa-
triarcat.

Però tota aquesta feina que es fa al carrer no es pot que-
dar al carrer, i cal que es traslladi a les institucions. Per 
això, el Jovent Republicà de Barcelona vam impulsar una 
Declaració Institucional contra la violència de gènere a 
tots els districtes, en commemoració del 25N, als ajunta-
ments de cada districte, denunciant, però alhora fent pro-
postes reals i tangibles.

En aquesta, recalquem que es valori la necessitat 
d’ampliar les vies d’informació, d’atenció i denúncia pro-
peres al jovent, així com la creació de la xarxa d’entitats 
establiments i comerços que esdevinguin refugis liles per 
a vianants que ho necessitin. Són dues de les propostes 
impulsades des del GM d’ERC que creiem necessari rei-
vindicar.

La primera de les dues, imprescindible per a que 
aquelles dones, sobretot les més joves, que han patit 
abusos sexuals entenguin que la violència que han rebut 
és injustifi cable, que no és “amor romàntic” o un “ho fa 
perquè t’estima”, que siguin conscients que són supervi-
vents i ell, un agressor. I que és imprescindible que no es 
repeteixi.

La segona, la dels refugis liles, no només pot servir per 
ajudar a la que en aquell moment se sent incòmode o vio-
lentada, sinó que també serveix per a que la gent pren-
gui consciència. Per una banda, un home que cregui que 
les feministes són tan sols “4 histèriques”, que comenci a 
veure que en cada comerç de barri hi ha la senyal de refu-
gi lila, fi ns i tot al forn on va a comprar el pa o la fruiteria 
del seu amic, es replantejarà certs posicionaments. Per 
altra banda, la noia que ha patit una agressió sexual veu-
rà que no està sola, que som desenes qui l’acompanyem, 
centenars, milers.

Finalment, celebrem l’entesa que va haver-hi amb 
Gràcia en Comú, que també va presentar una Declaració 

Institucional, per a fer-ne una d’única, i que aquesta 
s’aprovés per unanimitat.

Feminisme als carrers i a les institucions, i a cada pam 
de Gràcia.

“El patriarcat és un sistema
que ens ataca l’existència
i el nostre càstig
és la violència que NO veus [...]

Ja n’estem fartes d’impunitat
De violacions i assassinats
Ara ens plantem
Al patriarcat
Amb rebel·lia i sororitat”

Las Tesis •

Gerard Goday, Secretaria de Política Municipal del Jovent Republicà de Gràcia
Marc Bosch, Conseller de Districte
Emma Sarri, Secretaria de Feminismes

El Districte amb una pancarta de rebuig a la violència masclista.

Cal que es traslladi la feina 
a les institucions. Per això 
vam impulsar una Declaració 
Institucional contra la violència 
de gènere a tots els districtes

el bloc

L’Esperit de Nadal, 
ara sí, ja és aquí!

Josep A. Torralba

Aquest dissabte 21 de desembre a la 
tarda, s’inaugurarà un cicle que, 
amb molt d’esforç, estan preparant 

diverses persones. A Plaça de la Vila, i 
fi ns el 3 de gener, es duran a terme mul-
titud d’activitats dirigides, principal-
ment, a la canalla. Hauria de semblar 
una cosa normal, però, lamentablement, 
és un fet a destacar. Últimament, s’ha-
via anat perdent aquest esperit de Nadal 
tan saludable, no el comercial, sinó 
aquell que fa que pensem els uns amb 
els altres i en ajudar qui sigui perquè sí. 
El nostre Ajuntament l’havia deixat de 

banda, però, per sort, està reaccionant i 
deixant-se portar pels ànims d’aquesta 
gent, a qui ha ajudat MOLT. Ha progra-
mat també activitats, no només a Plaça 
del Sol amb el Nadalàctic, que ja es va 
fer l’any passat, sinó a diverses places, 
com la Plaça de la Vila de Gràcia els ma-
tins del 21, 22 i 23. Esperem que no es 
quedi aquí i en un futur ho facin expan-
siu a la resta del Districte.

La inauguració, cap a les 18 hores 
d’aquest dissabte, la farà L’Esperit de 
Nadal i tota la seva comparsa. Sortiran 
de Can Musons, on es farà a partir de 
les 17 hores la Festa de la Gent Gran, als 
quals saludarà, i tot seguit es dirigirà 
cap a Vila, on es començarà a veure el 
resultat de tot aquell esforç. Que la gent 
no falli!

Tallers de manualitats, contacontes, 
il·lusions, música, xocolatades, Tió, cal-
do calent, tallers de colles de cultura, fe-
licitat, animacions, dolços, jocs... 

Un munt de coses per poder passar 
una bona estona al barri. No us ho per-
deu!•

Últimament s’havia 
anat perdent aquest 
esperit de Nadal 
tan saludable
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Jordi Margarit 

Mr. Scrooge, ell sí que 
és un antisistema

H e de confessar que sempre he tingut debilitat i ad-
miració per Mr. Scrooge, ni que sigui perquè és un 
dels personatges més defenestrats de la literatu-
ra universal que, a diferència de l’insuportable 
Siddhartha, li bufa per davant i per darrere l’espiri-

tualitat i el sentit de la vida. Pensaments molts cursis i molt 
propis de societats benestants fi lles d’un capitalisme de cro-
quetes i anar fent.

El meu primer contacte amb Mr. Scrooge va ser gràcies a 
una pel·lícula anglesa, un musical, amb el grandíssim actor 
Albert Finney, al capdavant. Va ser aleshores quan, i per cau-
ses del doblatge, vaig escoltar la meravellosa expressió caste-
llana paparruchas, és a dir, falòrnies, que deia Scrooge davant 
els entusiasmes nadalencs dels personatges que l’envoltaven. 

I és que Mr. Scrooge, més enllà de qualsevol anàlisi, ha de 
ser considerat com el precursor real del moviment antisis-
tema, que a la CUP s’arribarà mai a besllumar. Ningú més 
que ell és capaç d’enfrontar-se, tot sol, a tanta absurditat de 
bondat i solidaritat establerta pel sistema capitalista que diu, 
com un mantra, que per Nadal cal ser solidari i posar cara 
d’Iceta, el del PSC, o d’Ufanosa Alcaldessa, la que va pactar 
amb l’extrema dreta una porció de poltrona i de poder.

Scrooge no és un egoista com tendenciosament ens han 
volgut fer creure. Ell pensa que si és capaç de prendre’s no-
més una sopa a l’Absurda i Convergent Nit de Nadal, ara 
Junts per l’Absurda Nit de Nadal, els altres també ho poden 
fer. Per què no ha d’exigir un 24 de desembre un préstec que 
li deuen? La seva professió és prestamista, és a dir la que fan 
ara els bancs. Algú es pot imaginar un banc, actualment, no 
executant un desnonament perquè és 24 de desembre sense 
ser titllat d’antisistema? Potser aleshores des del poder be-
nestant, alguns interessadament ens parlaran de maratons 
de solidaritat amb vendes de discos solidaris per fi nançar 
projectes solidaris, de grans recaptes d’aliments i altres falòr-
nies. És a dir, paparruchas que en cap cas pal·lien, i ells ho sa-
ben, el problema original. 

El voler fer creure que per uns tristos dies podem fer que 
els versos de Josep Maria de Segarra puguin ser una rea-
litat, més enllà de les llefi scoses cançons tradicionals que 
parlen de pobres alegres, pastorets i jesusets i hòsties ce-
lestials, és no lluitar contra un sistema imposat des d’una 
falsa cara de bondat capitalista de croquetes i anar fent. I 
Scrooge, malgrat els esperits dels Nadals que se li aparei-
xen, de manera dolosa i miserable, per causar-li falsos re-
mordiments productes de la por, és un antisitema que cal 
sempre defensar perquè lluita contra aquesta imposició. 
Perquè va contra tot aquest mantra que, anys rere any, se’ns 
imposa sense preguntar-nos, ni tant sols, des d’un referèn-
dum acordat, pactat i legal, si ens ve de gust o no continuar 
amb totes aquestes falòrnies.

I potser la millor lluita contra un món estúpid i sense àni-
ma, com deia el nostre poeta Pere IV, és revisar els clàssics 
i llegir-los des d’una visió que mai se’ns ha volgut explicar. 
Perquè l’ensenyament, com a eina del poder, també forma 
part d’aquest sistema que a molts no agrada, però que quan 
arriben aquestes dates majoritàriament s’oblida que cal can-
viar-lo per un de millor. En pro de cançonetes abominables 
i de Nits Màgiques de Reis Mags d’Orient que, de simples i 
bonistes que són, sembla que vinguin de la mà d’ufanosos 
pactes de govern que han fet i fan de la mentida la mane-
ra de fer i viure de la política. Cal doncs que aixequem les 
veus mentre construïm la millor barricada que podem fer, 
des de la llibertat i des dels llibres, la música, l’estudi, l’apre-
nentatge i la intel·ligència, mentre diem prou davant a tanta 
estupidesa nadalenca interessada i obstinada. Cal mostrar-
nos tossudament alçats, com fa Mr. Scrooge des de fa segles, 
amb el nostre lliure pensament de no creure en allò que 
ens imposa un sistema benestant capitalista de Croquetes 
Ufanoses i Populistes i de governs pactats des de la misèria. 
Mentrestant, ens miren malament si parlem de falòrnies o de 
paparruchas, perquè no ens agrada allò que ens venen.•

Mr. Scrooge, en una imatge. Foto: Cedida

El voler fer creure que per uns 
tristos dies podem fer que els 
versos de Josep Maria de Sagarra 
puguin ser una realitat és no lluitar 
contra un sistema imposat

el 
bloc

Dir adéu 
a un animal

Albert Balanzà

El proper 25 de gener hauria fet 20 
anys i només li han faltat cinc set-
manes. Però la Mitjons ha deixat de 

patir i nosaltres hem fet passar la seva 
salut per davant de l’egoisme i el senti-
ment de voler retenir-la més dies, més 
hores, més minuts. 

Dir adéu a un animal diu molt de no-
saltres, perquè ens posa davant del mi-
rall de l’espècie humana i del valor que 
li donem a la resta dels humans. Per al-
guns d’aquests humans, jo no mouria 
ni un dit, deixaria que patissin, voldria 
que es morissin fi ns i tot; res em lliga, ni 
l’herència educativa religiosa que tots 
més o menys arrosseguem, amb un sen-
timent de culpa que impedeixi desitjar 
la mort d’algú. Però, per contra, som ca-

paços de fer el que sigui, de lluitar, no 
sé si de matar, per un animal que ens ha 
acompanyat en les hores més tristes i en 
les hores més alegres. 

La Mitjons, una gata gracienca de 
20 anys (130 de persona), se n’ha anat 
aquesta setmana. No ens consola que 
ella sigui el rècord absolut de vellesa de 
la clínica veterinària on la portàvem i on 
l’han atès a escala humana. Dimarts una 
primera injecció la va anestesiar i una 
segona injecció se la va endur. El dia que 
va caure de matinada perseguint potser 
un colom cap al carrer Gran, ja fa anys, 
i es va quedar arraulida a la fi nestra 
d’una botiga fi ns que uns amics la van 
recollir, li vam preguntar al veterinari: 
“Què deuria pensar tota aquella esto-
na?”. Resposta: “Res. Els gats no pensen”. 
Rèplica: “Sí, home!”. La Mitjons ens dei-
xa un buit insubstituïble, i aquesta co-
lumna queda, en homenatge.•

Jo no mouria ni un dit 
per alguns humans, 
deixaria que patissin, 
voldria que es morissin
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Silvia Manzanera 

L a programació de Nadal 
d’aquest any presenta al-
gunes novetats que incre-
menten l’intensa activitat 
del districte durant els pro-

pers dies. El cartell tradicional 
manté les propostes clàssiques –
Els Pastorets al Centre, el Cant de 
la Sibil·la, els pessebres (populars i 
innovadors) o l’Home dels Nassos- 
i les places i carrers tornen a om-
plir-se de fi res i propostes comer-
cials diverses, com la d’artesans de 
Revolució (del 20 al 24 de desem-
bre) o la fi ra de Nadal a Joanic im-
pulsada pels botiguers de la zona. 
És precisament al carrer on en-
guany la programació nadalenca 
presenta novetats. Si la plaça del 
Sol ja s’ha convertit en una refe-
rència per a les famílies i els in-
fants durant aquestes dates (el 
Nadalàctic celebra quatre anys), la 
proposta lúdica enfocada a la ca-
nalla s’estén a la Plaça de la Vila, 
que també serà espai de jocs els 
dies 21, 22 i 23 de desembre en ho-
rari de matí, d’11 a 14 h (veure l’In-
dependent 781).

A la plaça del Sol la fi ra oferirà, 
del 27 al 30 de desembre de 10 a 
14 i de 16 a 20 h i el 31 de 10 a 14 h, 
espectacles familiars, jocs de tau-
la, sessions de contacontes, tallers 
de risoteràpia o d’experimentació 
sonora per a nadons, pintacares, 
circ, un racó d’intercanvi de jogui-
nes i un racó per a menuts (de 0 a 3 
anys) o un sorteig nadalàctic.

Les fi res de productes artesans 
també són un clàssic del Nadal a 
Gràcia. Aquest any, també s’hi su-

Les fi res sumen 
plaça de la Vila 
i l’Abaceria 
Els comerços del Coll proposen una ruta 
dels arbres sostenibles fets per les escoles

Plaça de la Vila, nou espai per a jocs aquest Nadal. Foto: Buttonmaker

reciclat fets pels infants de les cinc 
escoles del barri.

A Gràcia tampoc manca la fei-
na solidària que moltes entitats 
porten a terme aquests dies (re-
collida d’aliments o de joguines, o 
el pessebre vivent als jardins del 
Cottolengo del Padre Alegre, el 21 
i el 28 de desembre a les 18.15 h.

Una altra de les propostes clàs-
siques del Nadal és la que fa el 
Centre Artesà amb l’avançament 
de programació del proper festival 
Tradicionàrius, posant a la venda 
les entrades a preus reduïts (com a 
idea de regal) d’alguns de les bandes 
del cartell 2020: Arnau Obiols, RIU, 
El Pont d’Arcalís i La Portàtil FM, La 
Moreneta, Socarrel i El Diluvi.•

men les botigues de l’entorn del 
mercat de l’Abaceria, amb produc-
tes artesans i de proximitat amb 
creadores de Gràcia i la coopera-
tiva social Diomcoop. Organitzat 
per l’Associació de Comerciants 
Travessera de Gràcia Centre i 
Puigmartí i els comerciants de 
Torrijos, tindrà lloc tots els dies 
excepte el 25 i 26 de desembre i l’1 
de gener, durant tot el dia. 

Al barri del Coll, per la seva part, 
botigues, escoles i el centre cívic 
El Coll La Bruguera han col·laborat 
per oferir la ruta dels arbres de 
Nadal sostenibles. Organitzat per 
l’associació Coll Amunt, als establi-
ments associats es troben arbres 
sostenibles fets en fusta i material 

L’aire escriu entre les fulles
poesies de colors.
Diu que ja no falta gaire
perquè acabi la tardor.

Branques nues anuncien
que ja ve l’hivern gelat,
quan l’alosa ja no canta
i el pit-roig segueix alçat.

Però una nit imaginada,
quan el vent resti silent,
els ocells faran cantada
al voltant del Naixement.

S’arrup la padrina,
tremolen els nens,
el gat es pentina,
s’acaba l’Advent.

Fosca nit als Lledoners,
sense Lluna sobirana
que il·lumini els presoners
amb sa llumeta argentada

Negra nit al Mas d’Enric.
Freda nit, però estrellada,
que a la Carme fa un pessic
en sa careta rosada.

Bona nit, Puig de les Basses,
i per a tu també, Dolors.
Que aviat sigueu a casa
qui patiu la repressió.

A dins de la cel·la
de freda presó,
el gall mai no canta
ni caga el Tió.

Que el Nadal per tot escampi
un cel lliure i estelat,
on no hi ha presons ni exilis,
només Pau i Llibertat!

Josep Fornés

Nadala 2019019

L’aire escriu 
entre les fulles
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20 Especial Nadal

S.M.

Després de la proves dels 
darrers anys, la Fundació 
Festa Major ha apostat 
defi nitivament per ator-
gar més impuls a l’expo-

sició de temàtica nadalenca, amb 
més visites guiades per a les esco-
les i activitats relacionades. Els re-
sultats, segons apunten des de l’en-
titat, són “molt bons”. 

Així, “Benvolguts Reis Mags...
qui sou?” estudia i analitza l’ori-
gen i desenvolupament del mite 
dels Reis Mags a través de la his-
tòria. El visitant pot copsar com 
ha anat evolucionant i canviant 
els valors de la societat occidental 
al llarg dels segles i com determi-
nades tradicions relacionades amb 
aquesta diada s’han conservat fi ns 
avui dia. La mostra ofereix dos ni-
vells de lectura, una per al públic 
adult que vol descobrir l’origen i 
evolució d’una dels mites més ar-
relats a la cultura catalana i un al-
tre nivell de lectura per als infants. 
En aquest sentit es descobreixen 

quins han estat els ajudants que 
tenen els Reis repartits per tot el 
territori català, amb fi txes expli-
catives de patges i carters de tota 
la geografi a catalana. Els infants 
també poden entrar al menjador 
d’una casa que es prepara per viu-
re la nit de Reis. Amb els objectes 
troben l’explicació de l’origen de 
moltes de les tradicions que en-
cara perduren, com ara el fana-
let, deixar menjar pels Reis i pels 
camells, el tortell, escriure i anar 
a lliurar la carta, deixar la sabata 
al balcó o anar a les cavalcades. A 
l’edició 2018 van passar més de 350 
infants de 5 a 10 anys i en aquesta 
edició ja hi han participat un total 
de 24 escoles. 

A més, l’exposició -fi ns al 31 de 
gener a l’Espai Musons- fa una es-
pecial atenció a les Carteres Reials 

de Gràcia, les emissàries dels Reis 
a la Vila. Precisament, el projecte 
de renovació de la cavalcada -que 
té lloc el 4 de gener- fa una nova 
passa endavant. L’objectiu, segons 
la Fundació, és completar el pro-
jecte en quatre anys, insistint en 
la part de teatralització de carrer. 
Aquest any, l’Ona, la Sitar i l’Es-
tel de Foc estrenen vehicles. L’any 
passat, un acord amb una entitat 
de cotxes clàssics, va permetre un 
nou transport per a la cavalcada de 
les carteres pels carrers de Gràcia 
però la propera ruta serà en uns 
camions petits guarnits amb te-
màtica centrada en les cartes. Com 
sempre, a la tarda, s’hi organitzen 
tallers de manualitats per als in-
fants a la plaça de la Vila mentre 
esperen l’arribada de les carteres. 
I amb una xocolata calenta.•

Festa Major impulsa l’exposició i el 
projecte teatralitzat de les Carteres 
El cartell més tradicional, amb el Cant de la Sibil·la o l’Home dels Nassos, incorpora l’exposició sobre l’origen dels 
Reis Mags i renova la cavalcada de les Carteres amb nous vehicles i un guarniment centrat en el món de les cartes

La mostra té dos nivells de lectura, 
una per al públic adult i una altra per 
als infants; 24 escoles ja hi han passat

El pessebre singular de la 
Violeta es fa gran

Camí de convertir-se en un clàssic de l’agenda nadalenca de Gràcia, 
el pessebre singular de la Violeta, fet amb clics de Playmobil de la 
mà de Josep Maria Contel, guanya espai i escenes en el seu tercer 
any l’equipament gracienc. Deu metres quadrats amb 562 fi gures 
i complements diversos donen vida a 134 homes del poble, 70 do-
nes, 59 soldats romans, 30 criatures i 269 animals.
Com a qualsevol altre pessebre, també hi ha cases, palaus, esta-
bles, arbres, muntanyes, pous, i fi ns i tot una posada de més de 
mig metre quadrat. Una recreació que a banda de mantenir el 
Naixement i l’Anunciata, també acull, un poble de pescadors, un 

de muntanya, un barri romà, diferents ofi cis i altres elements 
del pessebre tradicional. Fins al 2 de fe-
brer a la Violeta. 
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va conèixer unes noies i nois que ju-
gaven a pilota al carrer en hores de 
classe i li van explicar el rebuig i la 
manca de comprensió que patien a 
l’aula. Es va adonar de la necessitat 
de donar resposta a aquest col·lectiu 
de persones invisibles a la societat. 
Comptant amb l’esforç i implicació 
de les famílies van crear l’Associa-
ció acidH.

Des d’aleshores treballem dia a dia 
per promoure i defensar els drets 
d’aquestes persones, per sensi-
bilitzar la societat de l’existència 
d’aquest col·lectiu, i per aconseguir 
tots els recursos possibles per tal 
d’oferir l’atenció que necessiten, i 
ho fem de la manera més àmplia 
possible, que és donant cobertura 
a totes les necessitats, des de la in-
fantesa fi ns a la vellesa, durant tota 
la seva vida.

Volem Millorar la qualitat de vida de 
les persones amb IL mitjançant una 
atenció integral, independentment 
de la seva etiologia i de si hi ha al-
gun altre trastorn, per tal de facili-
tar la seva plena integració social i 

L es persones amb Intel·ligència 
Límit son aquelles que les se-
ves capacitats intel·lectuals 

es troben just per sota dels que la 
OMS considera els rangs establerts 
de normalitat. 

A més, presenten un dèfi cit en la ca-
pacitat adaptativa, almenys en dues 
de les següents àrees: comunicació, 
cura personal, vida domèstica, habi-
litats socials i interpersonals, utilit-
zació dels recursos comunitaris, au-
tocontrol, habilitats acadèmiques, 
treball, oci, salut i seguretat. 

Amb aquests dèfi cits resulten per-
sones especialment vulnerables, 
amb difi cultats personals, socials, 
educatives i laborals per enfrontar-
se a les exigències de l’entorn, resul-
tant necessari ajustar els suports a 
cada persona en particular.

• A Espanya hi ha 300.000 persones 
amb discapacitat intel·lectual 
(57% són homes i el 43% dones).

• Hi ha 70.000 persones amb Intel-
ligència limit, dels quals el 78% 
té el certifi cat de discapacitat da-
vant del 22% que no. 

• A Catalunya hi ha 42.000 persones 
amb discapacitat intel·lectual i 
aproximadament 10.000 perso-
nes amb IL (no totes diagnosti-
cades).

• Només 1 de cada 4 persones IL 
pot accedir a un feina remunerada

• Només 1 de cada 6 persones amb 
IL pot accedir a un habitatge de 
més autonomia i vida més inde-
pendent.

Fa 25 anys la nostra fundadora la 
Montserrat Baró, monja i psicòloga, 

Mira’m, la campanya de visibilitat 
de les persones amb Intel·ligència 
Límit (IL) de l’acidH, per la celebració 
dels 25 anys de la seva creació 

viure al límit | acidH 93 285 99 77 | 650 15 14 57  |  www.acidh.org

laboral, mitjançant la prestació de 
serveis en 5 àrees d’intervenció so-
cial: educativa, laboral, habitatge, 
clínica i lleure inclusiu. 

Com ho fem?
Eduquem amb els serveis educatius 
dissenyats per potenciar les habili-
tats i oferir suports adequats.

Cuidem, des del nostre Centre de 
Psicologia i Logopèdia (CPLA) on 
donem atenció psicològica, psiqui-
àtrica i logopèdica a les persones 
amb capacitat intel·lectual límit i 
discapacitat intel·lectual lleu que 
presentin dificultats o trastorns 
susceptibles d’atenció terapèutica.

Acollim que és una de les necessitats 
bàsiques i principals mancances amb 
que s’enfronten les persones amb IL 
és la manca d’habitatge digne i adap-
tat a les seves condi cions.

Formem-inserim i apoderem les 
persones, dotant-les de competèn-
cies bàsiques, tècniques i transver-
sals, i cerquem la col·laboració del 
teixit empresarial. Creiem que el el 

treball és un dret de tots en una so-
cietat responsable.

Divertim a l’espai social acidH–Can 
Gelabert on fem formació i activi-
tats de lleure a través de tallers set-
manals i sortides; activitats d’oci els 
dissabtes per la tarda.

Fem Recerca i Innovació Social a 
través de la investigació en totes 
les vessants de la IL per generar co-
neixement i aportar noves solucions 
al col·lectiu.

Visibilitzem i cerquem recursos eco-
nòmics a través de les nostres xar-
xes socials, esdeveniments, cam-
panyes de captació i notícies a la 
premsa.

Som una entitat referent en l’aten-
ció integral a persones amb intel-
ligència límit i estem beneficiant 
cada any més de 700 persones.
 
Som a Gràcia! Som membres des 
del dia 17 de desembre del Consell 
de barri de Gràcia! Hem estat repar-
tint l’Independent! Ens coneixes...

Fem molta feina! Tot i així necessi-
tem més persones associades per 
dur a terme la nostra tasca, més vo-
luntariat, més visibilitat en la prem-
sa, més empreses que vulguin do-
nar l’oportunitat a les persones amb 
IL de mostrar les seves capacitats, 
més pisos... 

Us volem desitjar unes bones fes-
tes i venturós 2020!

Descobreix les histories de vida que hi ha darrera de cada persona amb IL
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Pep Garrido: “A l’art 
i al cinema sobra 
entreteniment i 
manca compromís”
Amb Xesc Cabot, la parella autora de ‘Bustamante Perkins’ 
s’estrena en fi cció amb ‘Sense sostre’, interpretada per Enric 
Molina, sensesostre durant vuit anys; divendres als Girona

Silvia Manzanera

Des que van signar el seu 
primer curt a la facultat, 
Xesc Cabot i Pep Garrido 
sempre han treballat ple-
gats, combinant projec-

tes personals, i compartint una 
mateixa manera d’entendre el ci-
nema. Aquest divendres estrenen 
als Girona Sense sostre, la seva pri-
mera òpera prima en fi cció, i re-
prenen la narració sense prejudi-
cis, amb cruesa i des de la realitat 
de les persones que viuen al carrer.

Per què un film sobre els sense 
sostre?
La temàtica té a veure amb la nos-
tra trajectòria plegats, on moltes 
qüestions s’han anat repetint. A 
Bustamante Perkins ja ens pre-
guntàvem quins són els límits de 
l’existència, el sentit que cadascú 
li dóna a la vida, l’autosabotatge. 
Però teníem ganes de fer ficció. 
Havia de ser una peli molt petita 
però va entrar-hi TV3 i llavors s’hi 
va apuntar molta més gent.

I la descoberta del protagonista?
Ens vam trobar amb el Miquel 
Fuster i la fundació Arrels i vam 
saber que volíem fer una peli so-

bre això. Als seus tallers de teatre 
ens vam enamorar d’aquests ho-
mes i dones, i vam descobrir l’En-
ric Molina, que és l’hòstia. 

No és arriscat treballar amb gent 
no professional?
Sabíem que ens la jugàvem. A més 
el rodatge havia de començar l’oc-
tubre de 2017 però tot es va aturar 
fi ns sis mesos després. I el primer 
dia de rodatge, quan tothom ens 
deia que estàvem sonats, van veure 
l’Enric actuar, i vam comprendre 
que sí, que d’allà sortiria una peli. 
És una gran descoberta. Treballar 

Xesc Cabot, Enric Molina (al mig) i Pep Garrido durant el rodatge. Foto: Cedida

Breus

El col·lectiu 
VVAA arriba al 
Lliure amb ‘This 
is real love’

Fins al 29 de desembre 
VVAA Col·lectiu s’ha 
instal·lat al Lliure de Gràcia 
amb una proposta que 
va ser a la Sala Beckett el 
febrer passat, This is real 
love, dins del cicle ‘Res no és 
mentida’. VVAA no és una 
companyia a l’ús sinó un 
col·lectiu artístic format per 
una unió de persones “que 
volen comprometre’s amb 
la renovació de la cultura 
i de l’art”. D’entre els seus 
espectacles destaquem Like 
si lloras, Wohnwagen (Premi 
BBVA 2017), Pool (no water) 
(Fira Tàrrega i Sala Beckett 
2018) i Pussy Picnic (La 
Infi nita 2018, Postmasters 
Gallery Rome 2019).

Obertes les 
incripcions per 
al taller de K-Pop 
a la Fontana
La programació dels tallers 
que la Fontana prepara pel 
proper trimestre inclou 
un de K-pop dirigit als 
joves amb què es podran 
aprendre les coreografi es 
dels grups més populars 
de Corea del Sud. Impartit 
per Han-A en cinc sessions 
quinzenals els divendres 
de 18 a 21 h, les incripcions 
estan obertes fi ns al 19 de 
gener.

amb testimonis reals aporta més 
valor documental. No hem volgut 
ser moralistes; han estat tres anys 
de diàleg, descobrint detalls de la 
seva existència, localitzacions a 
Barcelona. Hem tingut els millors 
assessors de rodatge. 

Però el tema del fi lm, igual que el 
documental anterior, no és només 
del sensellarisme.
És una pel·lícula sobre nosaltres 
mateixos. La gran pregunta és 
quines coses són importants per 
a cadascun de nosaltres i quin és 
el sentit últim d’un sensesostre. 

Encara n’hi ha molts tòpics i pre-
judicis sobre ells. Què n’opinen?
Estan al mig de l’infern, és un mal-
son. Sempre ens explicaven això. 
I no els mirem. Són invisibles, la 
gent fa com si no hi fossin. Per això 
nosaltres obliguem a mirar-los: a 
tots els plans està l’Enric.

Manca més cinema compromès o 
crític?
Al cinema i a l’art sobra l’entrete-
niment i manca compromís. No 
hem fet una pel·lícula panfletà-
ria. Tampoc renego de l’entreteni-
ment, i que crec que estem en un 
moment bo pel que fa a projectes 
pedagògics o sales alternatives i 
cinema d’autor, però podria estar 
millor. Jo espero que el cine em 
faci créixer, i el cinema que faig pu-
gui transformar el món que visc. 

Quines són les vostres expectati-
ves de ‘Sense sostre’? 
Esperem que la vegi tanta gent 
com sigui possible. Anirem amb 
ella sota el braç allà on ens la de-
manin i volem que tingui una vida 
molt llarga. El premi ha estat es-
trenar-la. El primer cap de setma-
na és clau, és quan se la juga un 
fi lm, així que esperem que hi vagi 
molta gent als Girona a partir de 
divendres 20. •

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. Dv, ds, dg, dl, 16.30, 
18, 18.55, 20.10, 21.25. Dm, 16.30, 
18.

• Puñales por la espalda. Dv, ds, 
dg, dl, 16, 19. Dm, 15.50, 18.25.

• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, 22.
• Dios mío ¿pero qué hemos 

hecho ahora?. Dv, ds, dg, dl, 
15.55, 18.05, 20.15, 22.25. Dm, 
15.55, 18.05.

• Mientras dure la guerra. Dv, ds, 
dg, dl, dm, 18.10.

• La Odisea de los Giles. Dv, ds, dg, 
dl, dm, 15.50.

• Si yo fuera rico. Dv, ds, dg, dl, 
20.20.

• Last Christmas. Dv, ds, dg, dl, 
22.25.

• Jumanji: Siguiente nivel. Dv, ds, 
dg, dl, 16.05, 17, 19.05, 22.05. Dm, 
15.55, 18.25.

• Legado en los huesos. Dv, ds, dg, 
dl, 19.35. Dm, 16.30.

• Joker. Dv, ds, dg, dl, 22.05.
• Frozen II. Dv, ds, dg, dl, 15.50, 

16.40, 18.05, 22.20. Dm, 15.50, 17, 
18.05.

• La gran mentira. Dv, ds, dg, dl, 
22.30.

• La obeja Shaun. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 15.50.

• Midway. Dv, ds, dg, dl, 21.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Barcelona 1714. Dg, 17.30.
• La Odisea de los Giles. Dv, dl, 18. 

Ds, 18, 22. Dg, dc, dj, 19.
• Parásitos. Dv, 22. Ds, 20.30. Dg, 

20. Dc, dj, 21.
• Próxima. Dv, dl, 16. Dv, ds, 22.
• Sense sostre. Dv, dl, 18, 20. Ds, 

dg, 18, 20.15. Dc, dj, 19, 21.
• Les Perseides. Dv, 20. Ds, 22.45. 

Dg, 16.
• Curiosa. Dv, ds, dl, 16.
• Liberté. Dl, 18, 21.45.
• El escritor de un país sin librerí-

as. Ds, 18.30, 21.45. Dl, 20, 21.45.
• Solan&Eri. Dv, ds, dg, dl, 16.
• Tipitips. Dg, 12.
• La increïble hisòria de la pera ge-

gant. Dg, 17.
• Una velada con M. Caballé. Ds, 17

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Serenity. 16, 18, 20. El cu-

ento de las comadrejas. 22. 
• Sala 2: Mi obra maestra. 16, 

20.20, 22.15. El cuento de las co-
madrejas. 18. 

• Sala 3: La noche de 12 años. 18, 
20.10. Medidas extremas. 16, 
22.15. Ds, dg, 22.15. 

• Sala 4: Señor. 16, 20.25, 22.10. La 
directora d’orquestra. 18.

TEXAS NANOS: 
• Ocell de pas. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. Dv, ds, dg, dl, 11.30, 
16.10, 18, 19.05, 22. Dm, 11.30, 
16.10, 18, 19.05.

• Pequeñas mentiras para estar 
juntos. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.

• Dios mío, ¿pero qué hemos 
hecho ahora?. Dv, 18.30, 20.30, 
22.30. Ds, dg, dl, 11.30, 18.30, 
20.30, 22.30. Dm, 11.30, 18.30, 
20.30. Dv, ds, dg, dl, dm, 16. 

• La gran mentira. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 16, 18.

• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, 20.05, 
22.30. Dm, 20.05.

• El Irlandés. Dv, ds, dg, dl, 20.50.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, 20.10, 22.30. 

Dm, 20.10.
• Puñales por la espalda. Ds, dg, dl, 

dm, 11.30.
• Soln&Eri. Missió a la lluna. Ds, 

dg, dl, dm, 11.30.
• Frozen II. Dv, 18.05. Ds, dg, dl, 

dm, 11.30. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Los miserables. Dv, ds, dg, dl, 

dm, 16.
• Intemperie. Dv, ds, dg, dl, dm, 18.
• Historia de un matrimonio. Dv, 

ds, dg, dl, dm, 20.
• Lo que arde. Dv, ds, dg, dm, 22.30.
• Las buenas intenciones. Dv, ds, 

dg, dl, dm, 16, 18.
• Puñales por la espalda. Dv, ds, 

dg, dl, 18.15, 20, 22.30. Dm, 18.15, 
20.

• Retrato d una mujer en llamas. 
Dv, ds, dg, dl, dm, 16.

• Día de lluvia en Nueva York. Dv, 
ds, dg, dl, dm, 20.40.

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

• Los 2 Papas. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.
• La hija de un ladrón. Dv, ds, dg, 

dl, 18.20, 22.30. Dm, 18.20.
• La Odisea de los Giles. Dv, ds, dg, 

dl, dm, 20.20.
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el repor

L’humor: del Twitter 
al Soterrani 

Les xarxes socials han permès descobrir nous 
monologuistes que ofereixen un espectacle irreverent, 

divertit, i en català, que cada vegada té més èxit

Albert Vilardaga

Han passat del Twitter al 
bar, del bar a Casa Gràcia, 
de fer una actuació gra-

tuïta a fer-la de pagament, de 
fer-ne una al mes a fer-ne dues 
per l’augment de demanda, 
i malgrat tot, el fenomen del 
Soterrani segueix exhaurint to-
tes les entrades que es posen a 
la venda, el mateix dia, en no-
més deu minuts. Josep Català 
(@escolteume), Maria Rovira 
(@oyesherman), Magí Garcia 
(@Modgi), Anna Polo (@ana-
polo___), Christian Flores (@
Chraetian) i Manel Vidal (@
zuwenigzirkus) van celebrar di-
marts l’últim Soterrani de l’any 
i ho van fer en un escenari poc 
comú per a ells, el de l’Alme-
ria Teatre que els ha acollit les 
dues últimes setmanes abans de 
tornar a la seva casa habitual.

El Soterrani va néixer a fi nals 
del mes de setembre del 2017, 
quan un grup de persones que 
majoritàriament no es conei-
xien però sí que havien inte-
ractuat entre ells a través del 
Twitter van decidir trobar-se i 
d’alguna manera verbalitzar tot 
allò que escrivien habitualment 
amb cert enginy davant d’un 
públic i comprovar si a la gent 
la feia riure. Se n’enriuen de tot, 
l’Oca de Banyoles, la farmacèu-
tica d’Olot, l’ús dels Satisfyer, 
l’incest de Merlí Sapere Aude, o 
l’alzina bicentenària del carrer 
Encarnació van ser algun dels 
temes que es van tractar, sense 
fi ltres, sense censura, i els únics 
límits se’ls posen ells mateixos. 

Enginy i imaginació a dojo, 
El Soterrani ha estat també un 
descobriment de talents, un ca-
nal per fer-se escoltar. A banda 

dels humoristes ja mencionats, 
també hi acostumen a actuar 
d’altres com Joan Ferrús, Joel 
Díaz o Dolors Boatella, i entre 
el públic s’hi han colat guionis-
tes o directors de televisió que 
després de diverses actuaci-
ons, han obert les portes a la 
majoria d’ells als mitjans con-
vencionals: Està Passant (Tv3), 
La Competència (Rac1), Estat 
de Gràcia (Catalunya Ràdio) o 
l’APM (Tv3 i Catalunya Ràdio). 
Tots els humoristes no obliden 
mai però tornar sempre al punt 
de partida, comprar una cerve-
sa ben freda i agafar el micrò-
fon del Soterrani.

Els monòlegs tenen una llar-

ga tradició britànica i nord-
americana, però a Catalunya 
i en català la mostra és molt 
més reduïda, el principal refe-
rent històric ha estat l’Andreu 
Buenafuente, i això que va dei-
xar de fer-ne a Tv3 l’any 2004. 
Podcast i Youtube han donat a 
aquests còmics les eines sufi ci-
ents per a desenvolupar i mos-
trar tot el seu talent, fenòmens 
com No te metas en política o La 
Sotana ja són una opció d’oci 
real sobretot entre el públic 
jove, i l’Ana, el Magí, el Manel o 
el Joel han aconseguit una certa 
popularitat, cuidada també des 
de les xarxes socials.

L’èxit de fenòmens com El 
Soterrani han donat peu a al-
tres projectes dins del món del 
monòleg en català com L’Altre-
Micro obert. Cada dimarts, a 
les 21.15h, l’Alfa Bar (Gran de 
Gràcia, 36) ofereix l’oportunitat 
als nouvinguts en aquest gène-
re a fer el seu monòleg durant 
set minuts i intentar fer riure el 
públic.•

Maria Rovira (@oyesherman) en un moment del seu monòleg. Foto: AV

Ramon Casalé Soler

Recentment s’ha celebrat a la catedral de Barcelona 
el concert-exposició Notre-Dame – Barcelona. 
Diàleg de catedrals, un homenatge a la ciutat de 

Paris que el 15 d’abril va veure com un dels seus edifi -
cis més emblemàtics va patir un incendi que li va oca-
sionar greus desperfectes, provocant una onada de 
solidaritat entre tots els amants de la cultura i de l’art, 
a més d’altres aspectes, sobretot des de l’àmbit religi-
ós, per poder col·laborar en la seva reconstrucció, atès 
que no es pot abandonar una part tan important del 
nostre patrimoni arquitectònic.

Aquest fet va afectar molta gent com és lògic, entre 
ells a una persona tan sensible i emotiva com el mú-
sic, compositor i artista plàstic Miquel Pujol-Grau, que 
va decidir intervenir amb un projecte expositiu que 
consisteix en mostrar dotze caixes de fusta on s’inclo-
uen quatre apartats en cadascuna d’elles. En elles hi 
ha un poema, un escrit, una pintura i una composició 
musical. Entre els artistes que hi han participat hi ha 
la pintora Laura Iniesta, que té el seu estudi a Gràcia, i 
de la que ja hem fet menció en aquesta publicació.

Totes les obres han estat dissenyades pel pro-
pi Miquel Pujol-Grau, i es tracta de pintar damunt 
un cartró blanc. La temàtica i l’estil són lliures, amb 
l’única condició que fes referència a les catedrals de 
Barcelona o de Paris, o bé a l’entorn. Laura Iniesta 
ha dividit la peça en dues parts. A la part esquerra hi 
predomina el color negre, que representa la negror, la 
foscor una vegada apagat l’incendi, i a la dreta, sobre-
surt un fons negre amb unes fl ames de color vermell 
que el cobreixen. A dalt, apareix un text extret d’un 
diari, a mode de collage, que posa DES LARMES (llà-
grimes); les que a molta gent li van saltar quan veia les 
imatges de l’incendi.

Actualment l’artista està realitzant diferents ex-
posicions a fora del país, concretament a Alemanya, 
a través de K Gallery i també en fi res internacionals. 
La seva primera exposició individual va tenir lloc a 
Barcelona, l’any 1979, per tant ja porta quatre dèca-
des mostrant el seu treball a diferents continents. La 
seva obra destaca per la manera de treballar la ma-
tèria, el gest, la taca i l’espai, dins d’un expressionis-
me abstracte. També apareixen en les seves teles uns 
elements relacionats amb l’estètica oriental, cas de la 
cal·ligrafi a o amb determinats signes gestuals. Encara 
que ara en algunes de les seves obres l’espai buit va 
adquirint més protagonisme, així com el blanc i el ne-
gre, la qual cosa ens dona la idea de que existeix una 
certa síntesi formal. Ella mateixa afi rma que el seu 
treball és com un mirall que refl ecteix el seu món in-
terior, encara que hi afegiria que també ens ensenya la 
seva vida externa, no tant pel seu caràcter extravertit 
i expressiu, sinó perquè sap transmetre a l’espectador 
una exuberància d’emocions i sentiments que el fan 
ser participant també de l’obra, de submergir-se i sen-
tir-se integrat en ella, cercant el diàleg entre l’artista i 
l’espectador a través de la pintura.•

Laura Iniesta a la Catedral 

crítica 
d’art

Sense fi ltres, sense 
censura, i els únics 
límits són els que 
ells es posen
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“M’agradaria que The Frog 
saltés per tot el món”

Lluís de Arquer
Músic i inventor

Provinent d’una família d’artistes, 
als 7 anys ja improvisava 
amb el piano. Fa concerts a 
ElTeatreMésPetit, a Encarnació, 
l’antiga Casa dels músics que va 
reconvertir el 1998. Lluís de Arquer 
també és l’inventor de The Frog, 
un suport per al casc, invent amb 
què ha guanyat premis i amb 
què vol arribar a tot el món. 

Clara Darder

Què és the Frog? 
The Frog és l’únic suport portàtil de cascos del món. Cansat 
de veure’ls rodar i fer-se malbé vaig decidir compaginar la 
música amb un invent que solucionés el problema. 

I com et vas inspirar? 
Vaig inspirar-me en el teorema d’Euclides, amb el que no-
més calen tres punts per estabilitzar un objecte en un su-
perfície plana.

Com és que li vas posar aquest nom? 
Perquè estèticament em recordava al peu d’una grano-
ta, i per la similitud en la seva qualitat d’adhesió. Però les 
granotes tenen quatre dits, i buscant vaig trobar-ne una a 

Brasil, la Brachycephalus Tridactylus, pertany a un gène-
re d’amfi bis anurs endèmics que és va descobrir al 2007, i 
que em va permetre justifi car el nom. La Tridactylus té tres 
dits en comptes de quatre, sent l’única granota al món amb 
aquestes característiques.

Heu rebut el premi Awards l’any 2018. 
Sí, molt content, ens van donar segon premi en la catego-
ria de facilitat d’ús i utilitat. Aquests premis reconeixen 
l’excel·lència en el disseny a nivell mundial i aquest any a 
més, hem sigut fi nalistes als premis Talent de Barcelona. 

Com va començar tot? 
Vaig tenir la idea en aquest sofà (riu), la primera grano-
ta la vaig fer amb tres trossos de plastilina. Després la vaig 
fer amb silicona, però aquest material no admet adhesius i 
després de moltes proves vaig trobar el metacrilat, que és 
el producte fi nal del The Frog.

I després de set anys... 
Podem dir que tenim dos models, la granota que s’enganxa 
al casc, Sticker, i la de butxaca, Pocket. He creat el de butxa-
ca per què hi ha gent que no li agrada portar-lo enganxat.

I què diuen les cases de cascos de The Frog? 
Algunes no en volen saber res perquè allarga la vida del 
casc. Els fabricants ens diuen que els hi espatllem el negoci 
(riu). Però jo crec en The Frog. Com a motorista ho necessi-
tes i és un rotllo no poder deixar el casc en lloc.

Quin futur li desitges a The Frog? 
Que salti per tot el món. Ara li he venut el 20% a un soci 
que creu en el producte i m’ajudarà molt.

Et sabria greu ser més conegut per The Frog que per la mú-
sica? 
Gens. Són dos mons diferents. La música és la connexió 
emocional intangible amb la gent, i la granota m’ha donat 
la possibilitat d’expressar-me, compartint una petita como-
ditat amb els demés.

I ElTeatreMésPetit? 
Fem concerts de piano des de 1998, són concerts de petit 
format, per a 40 persones. Porto més de 700 espectacles, 
Solo Piano i No solo piano, cada dissabte al vespre.

Tens crítiques boníssimes de la teva obra, 600 persones va-
loren el Teatre Més Petit a Atrápalo. 
Vaig tenir la sort de poder reutilitzar el teatret de l’antiga 
Casa dels músics, destinat a les audicions d’alumnes i con-
vertir-lo en teatre l’any 1998 juntament amb el musicòleg 
Roger Alier, i la veritat és que és un espai en el que la con-
nexió amb el públic és molt pura.•

Lluís de Arquer mostrant el seu invent per al casc, The Frog. Foto: SM

La torratxa

El gol
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

La felicitat és veure el fi ll controlar la 
pilota amb l’interior del peu per pri-
mera vegada. El miracle succeeix a 

Gal·la Placídia, un dia d’hivern amb alta 
concentració de partícules en suspensió. 
La mesura de l’estació de control, situa-
da a la mateixa plaça, duplica el màxim 
permès per l’OMS, els 40 μg/m. Però no 
hi fa res, el detall tècnic ha fet aixecar a 
l’afi ció de l’estadi, que, aliena al microt-
xernòbil barceloní de cada dia, celebra 
amb olés cada nou gest futbolístic del pe-
tit, que s’ha negat a sortir de casa sense 
la samarreta de Messi posada. El pare, 
potser per primera vegada en molts dies, 
troba un cert sentit a la dèria d’engen-
drar. Potser no va ser tan mala idea. A fi  

de comptes, el Camp Nou és l’únic lloc on 
deu haver abraçat al seu propi progeni-
tor, després del gol de Rivaldo de xilena, 
del de Romario al Madrid, del de Sergi 
Roberto al PSG. 

I un parell de nanos ganàpies els pro-
posen un partit amb la clàssica porteria 
reversible des d’arbre a paperera. I mal-
grat la desproporció, s’hi avenen. Costa 
trenar alguna passada, les parets són 
lliçó de l’any vinent. I l’asfalt de la plaça 
fa de mal caure. I perden aviat. I quan el 
joc està a punt de deixar de ser divertit 
el pare fa una fi nta doble que recorda a 
Michael Laudrup i l’objectiu de tota la 
tarda i de tota una vida sembla a tocar. Al 
nen, oblidant-se de les ensenyances del 
pare, no li cal l’interior del peu per con-
trolar la pilota. Posa tota la ràbia, tot el 
cor, tota la seva tendra musculatura de 4 
anys al servei d’un xut precís al primer 
toc, que llepa el pal i s’escola dins la pre-
sumpta porteria. El seu primer gol en 
partit ofi cial. Els ulls li espurnegen i tots 
dos es fonen en una gran abraçada.•

El pare, potser per 
primera vegada en 
molts dies, troba sentit 
a la dèria d’engendrar


