
L'oposició en bloc 
insta el govern a 
explicar la crisi en 
la reobertura de la 
piscina de la Creueta
Després dels 69 ferits al juliol, 
la reestrena ha registrat més 
reparacions i nous afectats P2

El nou hospital 
i-Covid del Parc 
Sanitari Pere Virgili 
ja fa sondejos 
sobre el terreny 
L'annex s'ubicarà en un espai ara 
verd i arbrat i es descarta de nou 
el solar de l'avinguda Vallcarca P4

El Park Güell conclou 
les obres a la sala 
Hipòstila i a la plaça 
de la Natura i ultima 
la nova mobilitat
Les pilones que impediran 
l'accés a vehicles al carrer 
Olot ja estan instal·lades P6

Gràcia no registra la reducció 
de llicències per la Covid però 
ja en perd 30 en quatre anys 
L'Associació de Professionals de Bars i Restaurants de Gràcia augura 
que a fi nals d'any "tancarà la meitat dels locals que no són a les places"

Albert Balanzà

L es baixes de llicències que han perdut la seva vigèn-
cia no les veurem fi ns al 2022. Aquesta és la visió del 
Districte quan s'interroga els tècnics a la vista de les 
dades quasi invariables del cens d'establiments ad-
mesos amb llicència en el sempre restrictiu pla d'usos 

d'establiments de concurrència pública de Gràcia. 
El pla d'usos, que va ser reformat per última vegada l'any 

2016 amb una clara voluntat de decreixement de la tupida 
xarxa de locals d'oci sobretot al nucli històric de la Vila i que 
classifi ca el cens d'activitats en quatre apartats (activitats 
musicals, activitats de restauració, botigues de plats pre-
parats i comerç alimentari amb degustació), no defensava 
òbviament aquest decreixement per una crisi econòmica o 
per una crisi sanitària com l'actual, i encara no registra la 
reducció de llicències per la Covid que ja es pot preveure a 
la vista de les primeres persianes baixades, els anuncis de 
locals en traspàs i els auguris negatius que llança el sec-

tor. L'Associació de Professionals de Bars i Restaurants de 
Gràcia, que agrupa 140 establiments del districte, ha llan-
çat un SOS aquesta setmana advertint en una entrevista a 
aquest setmanari que "a fi nals d'any tancarà la meitat dels 
locals que no són a les places", si no hi ha una solució ad-
ministrativa que recuperi el que no s'ha posat en marxa 
per lentitud o trava institucional en els últims sis mesos. 
Així s'expressa el seu portaveu, Alberto Barros, que urgeix 
a l'Ajuntament a deixar actuar i posteriorment corregir els 
establiments amb idees com la fl exibilitat d'horaris o de di-
mensió de les taules.

En l'estadística freda del Districte, en qualsevol cas, el 
cens d'establiments admesos en el pla d'usos, després de la 
quarta revisió que s'ha fet amb data de juliol de 2020, no-
més registra dos establiments menys dels que hi havia en 
l'últim recompte de l'abril de 2019 (un de restauració i un 
de degustació). Ara a Gràcia hi ha 16 llicències per activitats 
musicals, 563 per restauració, 46 de plats preparats i 24 de 
degustació. El 2016 n'hi havia 16 musicals, 591 de restaura-
ció, 45 de preparats i 25 de degustació. Pàgines 4 i 5 Terrassa autoritzada en zona de càrrega i descàrrega a Gran. Foto: S. M.
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2 Política
L'oposició en bloc insta 
el govern a explicar la 
crisi en la reestrena de 
la piscina de la Creueta
Després dels 69 ferits del juliol i el tancament amb l'excusa de 
la Covid, la reobertura ha registrat reparacions i més afectats

Breus

Desallotjament 
aturat a Martí 96 i 
la Nova Usurpada 
fa noves accions

La Nova Usurpada, la casa 
okupada de la plaça del 
Nord gairebé fa cinc anys, 
ha programat dissabte 
5 una nova jornada de 
rebuig a un possible 
desallotjament, fet que se 
succeeix a altres diades 
programades en els últims 
dies. Just a tocar, a Martí 
96, l'empresa Desokupa 
va sumar un nou 
desallotjament frustrat 
en un immoble on hi viu 
des de fa uns mesos una 
família que viu de recollir 
ferralla i que té el suport 
del Sindicat d'Habitatge.

L'executiva del 
PDECat Gràcia es 
passa a Junts; els 
consellers, no
L'executiva del PDECat 
a Gràcia ha comunicat 
aquest dimarts la decisió 
d'abandonar en bloc el 
partit i sumar-se ja com a 
militants i nova executiva 
a Junts x Cat, com ho 
ha fet el president del 
districte, Ferran Mascarell. 
La secció local, que 
presideix Núria Balada, 
funcionava com a marca 
com a Junts x Cat al grup 
municipal, però l'executiva 
del partit portava el nom 
del PDECat. Cap dels tres 
consellers, Sílvia Mayor, 
Sílvia Manzano i Xavier 
Farrés, deixa el PDECat.

A. B.

Sense autorització per utilitza-
ar l'auditori de la biblioteca 
Jaume Fuster, on en els últims 

anys s'havia fet l'acte central, la 
Diada a Gràcia es reduirà enguany a 
la mínima expressió amb una ofre-
na fl oral al monument a Pompeu 

La Diada a Gràcia es limita 
a una ofrena floral i poesia
Enguany no hi haurà ni acte a la biblioteca Jaume Fuster ni manifest

no es farà la concentració d'entitats 
de Gràcia per anar plegats al monu-
ment a Rafael Casanova ni el pica-
pica posterior que sempre es feia a 
la seu d'alguna entitat local.•

tema central de reivindicació", ha 
afegit Torralba.

L'acte es farà com sempre la vi-
gilia de la Diada, 10 de setembre a 
les 19 hores, i aquest cop l'endemà 

Fabra que hi ha a tocar mateix de 
l'equipament i a la lectura "d'un 
parell de poemes", segons ha expli-
cat el president del grup d'entitats 
històriques de Gràcia, G6, Josep 
Antoni Torralba. 

Aquesta edició de mínims de la 
Diada sorgeix de la voluntat dels 
organitzadors de mantenir la con-
vocatòria però també d'evitar con-

fl icte amb les autoritats polítiques 
i sanitàries i, en aquest sentit, si bé 
el més destacable és l'eliminació de 
l'acte a la biblioteca, també és signi-
fi catiu que els organitzadors no ha-
gin volgut ni reblar la Diada a nivell 
local amb el tradicional manifest 
que sovint ha llegit alguna perso-
nalitat. "No podem fer l'acte habi-
tual, i per tant no hi ha manifest ni 

La Diada, a la biblioteca Jaume Fuster, en una edició anterior. Foto: Arxiu

Albert Balanzà

El que aquest estiu va limi-
tar-se a una mala praxis de 
gestió municipal a nivell 
tècnic i gerencial, la repa-
ració d'última hora mal feta 

que va provocar 69 ferits per talls 
el dia de la reestrena de la piscina 
del Parc de la Creueta del Coll, té 
les hores comptades perquè es con-
verteixi en una crisi política, des-
prés que l'oposició en bloc a Gràcia 
hagi demanat la convocatòria d'un 
consell de barri extraordinari al 
Coll perquè el govern s'expliqui. 
El Districte apunta que convocarà 
"en breu" la comissió de seguiment 
del consell de barri, un òrgan més 
restringit i previ al consell de bar-
ri. En un escrit signat pels porta-
veus d'ERC, Junts x Cat, Ciutadans 
i BCN x Canvi, tota l'oposició ha de-
manat la convocatòria extraordinà-
ria "amb la fi nalitat d'analitzar els 
fets ocorreguts, esbrinar les causes 
i aclarir responsabilitats". 

Els fets es remunten al passat 15 
de juliol quan el dia de l'estrena de 
la nova piscina-llac del Parc de la 
Creueta del Coll, després d'una re-
forma que havia durat dos estius 
amb l'espai tancat amb un cost 
de 599.920,17 euros, una mala re-
paració va provocar almenys 69 
ferits amb talls als peus i a les ca-
mes. Fonts coneixedores dels tre-
balls de reforma van explicar a 
l'Independent que la causa directa 
d'aquestes incidències havia estat 
una reparació d'última hora mal 

La piscina de la Creueta del Coll, els dies posteriors a l'incident al juliol. Foto: A.V.

executada que es va haver d'afron-
tar quinze dies abans de l'estrena 
quan, ja amb l'espai ple d'aigua, el 
terra de la piscina es va esberlar per 
causes que encara es desconeixen i 
es va aixecar en nombrosos punts. 
L'empresa adjudicatària, Voracys 
S.L., supervisada per la direcció 
d'obra municipal i la gerència de 
BCN Cicle de l'Aigua, va procedir 
a una reparació d'última hora bui-
dant l'espai per tornar a assegurar 
el mosaic del vas de la piscina -tèc-
nicament gresite- mentre l'Ajunta-
ment va apostar per mantenir en 
qualsevol cas la data prevista de rei-
nauguració, prevista pel 15 de juliol.

El grup municipal d'ERC, al mar-
ge de la petició compartida amb la 
resta de l'oposició de convocatòria 
extraordinària del consell de barri, 
ha presentat també una bateria de 
deu preguntes encara sense respos-
ta que demanen quantes incidènci-
es s'han registrat des de la reober-
tura el 15 d'agost, ja que l'espai es 
va tancar pels rebrots, i aclarir la 
contradicció entre les "petites pe-
dres" que l'Ajuntament va apuntar 
com a causant de les ferides i les re-
paracions que s'han fet a l'agost.•

"Tres o quatre ferits nous 
diaris". Els vigilants de la 
piscina-llac són prou explícits 
a l'hora d'explicar que les 
reparacions que s'han seguit 
fent al vas de la piscina, reoberta 
des del 15 d'agost, han seguit 
provocant ferits, els quals, sumats 
als 69 inicials dels primers dies de 
juliol, ja superarien el centenar. 

El Districte 
convocarà "en 
breu" la comissió 
de seguiment del 
consell de barri
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ra amb l'anterior dada que té el 
Districte i que correspon a abril 
de 2019, molt abans que ningú 
imaginés una crisi com l'actual. 
I aquí on es veu que encara no hi 
ha hagut sobre el paper l'efecte 
pandèmia: l'abril de 2019 hi havia 
564 activitats de restauració (una 
més que ara), 16 activitats mu-
sicals (tot igual), 46 botigues de 
plats preparats (tot igual) i 25 co-
merços alimentaris amb degusta-
ció (una més que ara). Només dues 
llicències menys en el període abril 
2019-juliol 2020.

Els tècnics municipals consul-
tats per aquest setmanari són clars 
a l'hora d'explicar aquesta invisibi-
litat en les dades de locals afectats 
per la crisi sanitària, que a la vista 
dels veïns es tradueix en un creixe-
ment progressiu en els últims me-
sos dels locals buits amb el rètol de 
lloguer o amb l'esclat d'anuncis de 
traspàs de molts bars i restaurants 
encara oberts. "Les baixes motiva-
des pel Covid19 no les veurem fi ns 
al 2022", apunten aquestes fonts.

El pla d'usos, i el cens actua-
litzat de llicències, beu de la ins-
pecció periòdica municipal, de les 
notifi cacions ofi cials dels propie-
taris dels establiments o de l'ob-
servació dels veïns, però els tèc-
nics sempre donen com a marge 
dos anys de persiana abaixada per 
iniciar els tràmits de revocació de 
llicència i decreixement de facto 
del cens.•

Albert Balanzà

Quan el març de 2016 
l'Ajuntament va aprovar 
inicialment el pla d'usos 
d'establiments de pública 
concurrència, que s'havia 

discutit des del 2014 i que reforma-
va la normativa de llicències per 
a locals d'oci de 2005, la paraula 
central que hi emergia era decrei-
xement, sobretot en l'anomena-
da zona saturada corresponent a 
la majoria del nucli històric (pla-
ces de la Vila, Revolució, Virreina, 
Diamant, Astúries, Terol i entorns 
de les estacions de metro). Aquell 
decreixement creava un cens ac-
tualitzat de llicències i el feia vo-
luntàriament decreixent, és a dir, 
si es revocava una llicència, es res-
tava de la quantitat de llicències 
del cens i ja no es podia tornar a 
recuperar.

Les dades a les quals ha tin-
gut accés L'Independent periòdi-
cament, actualitzades a juliol de 
2020, mostren l'evolució a la bai-
xa des del juny de 2016, quan es va 
aprovar defi nitivament el nou pla 
d'usos. En aquell moment, hi havia 
a Gràcia 591 activitats de restau-
ració amb llicència, 16 activitats 
musicals, 45 botigues de menjar 
preparat i 25 establiments de co-
merç alimentari amb degustació. 
Aquestes eren les quatre categori-
es principals del pla d'usos.

Una terrassa autoritzada al carrer Gran Foto: A. B.

El pla d'usos no registra 
les baixes de llicències 
provocades per la Covid 
i les preveu per al 2022
Només hi ha dues baixes ofi cials de llicències de locals 
d'oci respecte de l'any passat en restauració i degustació

La situació a juliol de 2020, dia-
metralment oposada a aquell mo-
ment, ara fa quatre anys, de recu-
peració econòmica, en la qual fi ns i 
tot s'apuntaven amb consens polí-
tic projectes oxigenadors dels car-
rers secundaris de Gràcia com la 
Social Street per donar espai i vi-
sibilitat als tallers artesans, té uns 
números diferents però que enca-
ra no retraten l'impacte de la cri-
si sanitària en l'economia local. A 
juliol de 2020 hi ha 563 activitats 
de restauració, 16 activitats musi-
cals, 46 botigues de menjar prepa-
rat i 24 comerços alimentaris amb 
degustació.

El descens és evident, una tren-
tena de locals han tancat i han vist 
revocada la llicència en aquesta 
zona saturada del nucli històric. 
Però la dada de juliol de 2020 no-
més és signifi cativa si es compa-

Breus

ra hi ha un superfície d'espai verd 
i arbrat.

Tot i que el CatSalut donarà de-
talls concrets la setmana que ve 
del projecte, adjudicat a l'estu-
di d'arquitectura PMMT per un 
pressupost total de 50 milions 
d'euros fora de concurs, l'annex 
i-Covid del Pere Virgili ja s'ha po-
gut veure en una imatge provisi-
onal (vegeu foto) amb una super-
fície aproximada de la meitat del 
bloc veí del parc hospitalari i amb 
una alçada similar: uns 4.000 me-
tres quadrats i la capacitat d'un 
centenar de llits.

L'hospital i-Covid de Pere Virgili fa sondejos
El nou annex s'ubicarà en un espai verd i arbrat i es descarta de nou el gran solar a tocar de l'avinguda Vallcarca

A. B.

L 'hospital i-Covid que el 
CatSalut ha previst a l'inte-
rior del Parc Sanitari Pere 
Virgili, i que es completarà 
en un termini de construc-

ció de 18-20 setmanes amb qua-
tre centres més a tot Catalunya 
d'aquestes característiques de 
satèl·lit, ha engegat aquesta set-
mana els treballs sobre el terreny 
amb els sondejos que un equip 
d'estudis geotècnics ha desplegat 
a tocar de l'edifi ci Xaloc, on enca- Operaris de sondejos geotècnics, dimarts al Pere Virgili. Foto:A.B.

La ubicació del nou hospital 
satèl·lit, a tocar d'una de les uni-
tats d'hospitalització sociosanità-
ria i altres serveis del Pere Virgili 
com el servei de valoració i de-
pendència i de l'equip de valora-
ció i orientació (i també a tocar 
de la cafeteria), aclareix que la 
nova instal·lació no utilitzarà en 
cap cas el gran solar pendent de 
construcció en el parc sanitari, a 
tocar de l'avinguda Vallcarca i on 
en els últims anys l'Ajuntament hi 
ha apuntat la voluntat d'ubicar-hi 
des d'una universitat privada fi ns 
a habitatge públic.•

La inspecció dóna 
dos anys de marge 
per revocar la 
llicència si no hi ha 
notifi cació del local

El sector de 
les agències de 
viatges tanca 
locals a Gràcia

Veterans establiments 
d'agències de viatges a 
Gràcia han començat 
a tancar locals i en 
alguns casos mantenint 
la llicència de l'agència 
i atenent a través del 
teletreball, com és el cas 
de L'Illa de Castellroig, 
de Torrent de l'Olla, que 
així ho anuncia en un 
comunicat a la porta de 
l'establiment. En altres 
casos, com l'ofi cina 
de Viajes Tejedor de 
Travessera de Dalt, el 
local ja està en lloguer.

L'assemblea 
pensionista de 
Gràcia es torna 
a mobilitzar
L'Assemblea Pensionista 
de Gràcia tornarà al 
carrer aquest dilluns 
adherint-se a la 
mobilització que s'ha 
convocat a la plaça 
Universitat contra "els 
atacs que es preparen 
contra el sistema públic 
de pensions, amb la 
nova coartada de que 
són una contrapartida 
de les ajudes europees 
relacionades amb el 
Covid-19". L'acte és a les 
19 hores.
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Breus

Adéu a Perdem 
el Nord, el bar de 
Lluïsos, que busca 
nous gestors 

Quatre anys i mig després 
d'assumir la gestió del 
bar de Lluïsos, aprofi tant 
la remodelació integral 
que va afrontar la seu de 
l’entitat de la plaça del 
Nord, els seus impulsors, 
Àngel Moya i Joan Duran, 
vinculats antigament a 
l’esplai GMM i a espais 
gastronòmics de renom a 
Gràcia com La Pubilla, han 
decidit deixar el projecte i 
centrar-se en La Martina, 
l'espai gastronòmic que 
van obrir ara fa un any 
al carrer Martí. "Per 
responsabilitat i prudència 
econòmica hem considerat 
que aquest era el millor 
camí que podíem seguir", 
diuen en una carta oberta. 
L'entitat ja busca nous 
gestors per al bar.

Foto: Lluïsos de Gràcia
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Alberto Barros: "El 2021 tancarà 
la meitat de bars i restaurants de 
Gràcia que no són a les places"
L'Associació de Professionals de Bars i Restaurants de Gràcia, que agrupa ja 140 
locals, urgeix a l'Ajuntament que deixi treure les terrasses i corregeixi a posteriori

A. B.

Des de fi nal de maig, quan 
va entrar en vigor el de-
cret municipal que regu-
la l'ampliació excepcional 
de terrasses, els propieta-

ris dels bars i restaurants comp-
ten els dies perquè es resolguin 
tràmits i recursos de peticions 
que permetin eixugar els deu-
tes creixents derivats de les limi-
tacions per la pandèmia. Alberto 
Barros (Barcelona, 1983) és el por-
taveu de la recentment constituï-
da Associació de Professionals de 
Bars i Restaurants de Gràcia, que 
ja agrupa 140 establiments. 

Quin és el perfi l de l'associat?
La majoria dels nostres associats 
tenen un local petit, d'entre 2 a 4 
treballadors, no necessàriament 
ubicat a les places sinó de carrers 
més aviat petits. Només hi ha un 
associat gran, que té vuit establi-
ments a tota la ciutat.

Per què el pas cap a l'associació?
Vam fer una primera reunió entre 
aquells a qui se'ns havia denegat 
la petició d'ampliació, quan veiem 
que a Gràcia no hi havia gairebé 
autoritzacions i a altres districtes 
sí que se'n registraven. Vam co-
mençar sent set i ara en som 140.

Quin és el moment actual?
Hi ha moltes sol·licituds que enca-
ra no s'han respost, molts recur-
sos presentats sense resposta i es 
comencen a atorgar alguns permi-
sos de manera aleatòria per desin-
fl ar la protesta. A Encarnació en 50 
metres hi ha tres peticions molt si-
milars: dues no i una sí.

Dius que no hi ha un patró únic en 
la resposta de l'Ajuntament?

Alberto Barros, vinculat professionalment a Casa Pagès, i també portaveu de la nova associació. Foto: A.B.

No, perquè si al mateix carrer i a 
la mateixa vorera uns sí i altres no 
quin és el patró. Quin és el patró si 
a Torrent de l'Olla ens diuen que 
no es pot treure càrrega i descàr-
rega ni aparcament de motos i a 
Bonavista treguin 20 places de mo-
tos per posar una terrassa?

El temps corre...
En dos mesos s'acaba la tempora-
da de terrasses i molts encara no 
sabem res ni ho esperem.

Com ha anat l'estiu?
Jo et parlo de l'any en conjunt. Hem 
estat tres mesos de vuit tancats, i 
d'aquests cinc que queden no hem 
facturat ni el 50% i hem pagat si fa 
no fa els mateixos impostos.

Hi ha qui diu que asseure's en una 
terrassa a Gràcia és car.

Hem de fer pedagogia. No és cert, 
com diu l'Ajuntament, que s'hagi 
apujat tres euros per taula, perquè 
no obrim cada dia, has de pagar el 
cambrer, no tots els dies fa sol i ca-
lor... El benefi ci net no és el preu de 
cost d'un cacaolat!

La Festa Major no ha anat bé a ni-
vell de clientela.
Anys enrere podíem servir a la gent 
del carrer i enguany jo vaig acabar 
fent ERTO a partir del 17 d'agost.

Com estan els ànims?
Estem deprimits, desmotivats, ne-
guitosos, i de cara al públic has de 
ser agradable. Però si no saps com 
pagaràs el lloguer o els treballa-
dors, quina cara has de fer?

Què li demaneu a l'administració 
perquè faci immediatament?

Li diem: "Salveu els nostres nego-
cis deixant que traiem les taules al 
carrer i després ja comprovareui 
si està bé o no". No pot ser que al 
setembre hi hagi gent que des del 
maig no hagi obtingut resposta.

Aquest any com s'acabarà?
El 50% de locals, exceptuant els de 
les places, tancarà. No crec que ar-
ribin al 2021 si no hi ha una solu-
ció. I si hi ha un nou confi nament, 
ja no acabaran l'any.

Se us acut alguna idea? Quins se-
ran els vostres moviments?
Cada dimecres ens manifestem a 
plaça de la Vila, i parlem amb tot-
hom per posar barrils o taules més 
petites o pactar horaris o més car-
rers de vianants, però alguna cosa. 
Espero que els llums de Nadal al-
menys no ens els facin pagar.•

Casa Seat anticipa 
continguts de la 
bienal d'art de 
Barcelona 2021
Casa Seat estrenarà dijous 
10 la mostra Preludi de 
la Bienal de Barcelona, 
que es convertirà en un 
avançament de la primera 
edició de la Bienal de 
Barcelona, que es farà 
el 2021 i que girarà al 
voltant dels conceptes 
de colonitzación i 
globalització.
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A. B.

El Park Güell, ja regulat des 
del juliol a tot el recinte amb 
el nou sistema d'accés que 
busca reduir turistes i afa-
vorir en horaris els visitants 

locals, ha aprofi tat la tranquil·litat 
inusual d'aquest estiu per culminar 
després de dos anys els treballs de 
gran reforma centrats en la sala 
Hipòstila i en els bancs de la plaça 
de la Natura, cosa que posa punt i 
fi nal a les afectacions de dos dels es-
pais més emblemàtics del recinte. 
Quan l'espai va reobrir el passat 20 
de maig després del confi nament, 
per exemple, encara eren visibles 
les bastides i les tanques en els dos 
llocs i l'escalinata del drac també 
estava tancada al públic.

La nova restauració s'ha fet a 
partir d'un estudi de l'equip de 
Patrimoni Arquitectònic per recu-
perar peces originals del trencadís 
que estaven en bon estat i d'una 
avaluació en profunditat de les es-
querdes i fi ssures del revestiment 
del sostre de la sala Hipòstila i tam-
bé d'un recull sobre la imatge origi-
nal del viaducte. El cost de les obres 
ha estat d'1,3 milions.

En paral·lel, a l'entorn del recin-
te, on aquest estiu només ha obert 
tímidament algunes botigues de 
souvenirs, l'Ajuntament està en-
llestint el nou pla de mobilitat pac-
tat amb els veïns i que representa 
una ampliació de la zona restrin-
gida al vehicle privat i sobretot 
als taxis, que ja no podran arribar 
fi ns a la porta del carrer Olot per 
la instal·lació d'una pilona retràctil 
activa entre 11 i 20 hores. El blin-
datge d'aquesta segona corona, 

El Park Güell conclou les 
obres a la sala Hipòstila 
i a la plaça de la Natura i 
ultima la nova mobilitat
Les pilones que impediran l'accés a vehicles entre 11 i 20 hores al 
carrer Olot ja estan instal·lades i s'activaran en els propers dies

Els medallons de la sala Hipòstila, sempre espectaculars. Foto: A. B.

Olot i Mercedes, i les dues pilones 
a Larrard i Marianao, arriba des-
prés que aquest curs passat s'ha-
gi regulat l'accés amb agents cívics 
i tanques municipals. Consultats 
els treballadors aquest dimecres, 

Antequera, nou carrer a l'entorn 
del parc amb plataforma única. 
El tram fi nal del carrer Antequera, 
que culmina a la part del darrere 
del Cottolengo i a les escales del 
carrer Santa Elionor, es reformarà 
en plataforma única. Ara hi ha 
aparcaments d'àrea verda i groga.

els únics detalls que queden per 
activar la nova regulació de mo-
bilitat són la instal·lació del trans-
formador, l'activació de la pilona 
a Larrard i Marianao i la ubicació 
dels taxis a Mercedes.•

A.B.

Els esplais Matinada-Pòrtics i Espurna s'han que-
dat sense local des d'aquest 1 de setembre després 
que s'hagi trencat la negociació del possible tras-

llat del local del carrer Jaén, un espai dins de l'edifi ci 
YMCA propietat de les carmelites missioneres, al casal 
Tres Lliris de Nil Fabra amb Torrent de l'Olla. La nego-
ciació, que va trascendir a fi nals de juny a partir d'una 
pregunta a l'audiència pública, es va precipitar després 
de divergències entre Matinada, amb 43 anys de trajec-
tòria, i la propietat per problemes de convivència, cosa 
que va comportar que l'orde religiosa no volgués reno-
var el contracte de lloguer de l'espai i només accedís 
a una pròrroga després de la intervenció del Districte. 
"Apunten problemes de convivència al que nosaltres in-
terpretem només com una falta de comunicació", diuen 
fonts de Matinada. En un comunicat, l'esplai Matinada 
rebutja l'oferta de Tres Lliris perquè "no és un espai 
adequat on desenvolupar la nostra tasca i creiem que 
no ha d'exercir com a local d'esplais, ja que és un pro-
jecte independent". Matinada i Espurna s'encarreguen 
de la dinamització de 137 i 100 nens i nenes, respectiva-
ment, al llarg de l'any.•

Els esplais Matinada 
i Espurna rebutgen 
el trasllat a Lliris i 
culpen el Districte
Sostenen que l'excomissaria "no 
és lloc d'esplais ni espai adequat"

Les estretors del Rebost Solidari s'han alleujat aquest 
estiu per sorpresa gràcies a una donació de 15.000 eu-
ros de la secció de Càritas a Colònia en la qual hi ha tin-
gut un paper clau la relació puntual entre el seu màxim 
responsable i cap de la catedral de la ciutat alemanya i 
els Castellers de la Vila de Gràcia. "A través de l'associ-
ació Agermanament BCN Colònia hi vam estar en con-
tacte perquè ens autoritzés a actuar davant del temple 
en el viatge que havíem de fer aquest juny, va quedar 
impressionat pels castells i va veure a la nostra pàgi-
na web que col·laboràvem amb el Rebost", han expli-
cat fonts dels Castellers. Fonts del Rebost han detallat 
que la donació ha servit per comprar aliments, sobretot 
carn, peix, ous, arròs, gel pel cos, cereals, farina, sal, su-
cre i bolquers i pots per a nadons.•

El Rebost respira amb 
una donació alemanya 
de 15.000 euros
Càritas Colònia fa l'aportació per 
un contacte amb els Castellers

Gràcies al suport de:
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L'estrena de la reforma de 
Vedruna i la dotzena d'espais per 
fer activitats, claus del nou curs
L'escola del carrer Gran culmina quatre anys de transformació amb l'obertura 
d'un restaurant pedagògic obert al barri i vinculat a la nova escola d'hostaleria

La nova façana de Vedruna Gràcia, al carrer Gran. Foto: A.B.

A. B.

El curs 2020-2021 a Gràcia ar-
renca el 14 de setembre com 
a tot Catalunya i, més enllà 
dels dubtes que genera en-
cara l'impacte incert de la 

crisi sanitària, estarà marcat en-
guany a nivell local per l'estrena de 
la gran reforma que ara fa quatre 
anys va engegar un dels principals 
centres de la Vila, l'escola Vedruna 
del carrer Gran. Com a principal 
símbol, aquests dies s'ha acabat de 
destapar la nova façana que com-
porta que Gran de Gràcia sumi una 
illa sencera de cases enretirada (i 
més espai per a vianants) per pri-
mer cop des de la previsió del Pla 
General Metropolità de 1976.

En una visita d'obres que la di-
recció del projecte de reforma ha 
ofert a L'Independent aquest di-
mecres, la remodelació i ampliació 
destaca també pels rètols visibles 

a peu de carrer de la nova escola 
d'hostaleria Restaula, que incor-
pora a planta baixa un restaurant 
pedagògic obert al barri que ofe-
rirà sempre en període lectiu un 
servei de carta i de menú degusta-
ció. Al marge d'aquesta nova ofer-
ta formativa, que també implicarà 

duplicar l'espai que l'escola tenia 
com a menjador, Vedruna estrena 
una pista de bàsquet soterrània i 
dos patis (un per a pilota i un al-
tre "tranquil", segons apunta el 
responsable del projecte d'obres i 
exdirector Joan Hueso).

D'altra banda, l'inici del curs a 

Gràcia també arrenca amb la dis-
posició d'onze espais d'entitats o a 
l'aire lliure perquè les escoles pu-
guin tenir lloc sufi cient tant per 
fer activitat educativa en interi-
ors com pati a l’aire lliure. Lluïsos 
serà l'únic espai en equipaments 
que s'oferirà als centres, mentre 
que la llista d'espais a l'aire lliu-
re contempla deu llocs: el Park 
Güell, l'Aula Ambiental Turull, el 
carrer Gràcia (davant del Patronat 
Domènec), els jardins de la Sedeta 
i del Baix Guinardó, les places 
Gal·la Placídia, Poble Romaní, 
Nord, Manel Torrente i l'avinguda 
Esteve Terrades.•

Societat

Lluïsos o la plaça 
del Poble Romaní 
seran espais per 
a les escoles

Foto: JM Contel

Breus

Les festes 
anul·lades el 2020, 
a la Mostra de 
Cinema Etnogràfi c

La Mostra Internacional 
de Cinema Etnogràfi c 
d'enguany, amb la 
temàtica Festes que no han 
estat festa el 2020, arrenca 
amb El foc inoblidable, el 
documental de la Patum 
de Carles Seuba el proper 
dimarts 8 de setembre 
a les 19.30 a la Violeta, 
l'equipament que acollirà 
el cicle amb què el Taller 
d'Història reprèn l’activitat 
aquest curs. Aquell mateix 
dia també s'inaugurarà 
Espai i Festa, una exposició 
sobre la transformació 
festiva de l'espai urbà a 
les viles i als barris de 
Barcelona. Els altres títols 
són Sitges, sentiments de 
festa (15/09) i Sota els ulls 
del campanar: La Revolta de 
les Quintes (22/09). 

Foto: JM Contel

Gràcies al suport de:
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L'Europa afronta 
la nova temporada 
reivindicant el públic
El club exigeix a les federacions que es facin càrrec d'uns 
costos "inassumibles" per a les mesures sanitàries al camp

Àlex Gutiérrez Pascual

L 'Europa viu aquestes setma-
nes de pretemporada amb 
“incertesa total”, en parau-
les del president del club, 
Víctor Martínez. Una situa-

ció que també viuen així els clubs 
que disputaran la competició de 
Tercera Divisió, en el cas del pri-
mer equip masculí, i la Primera 
Estatal, en el cas del femení. Un 
cop païda la decepció per no ascen-
dir a Segona B per part del primer 
equip masculí, el club se centra 
aquestes setmanes en la pretem-
porada, que s'allargarà fi ns al 18 
d'octubre, data ofi cial d'inici de la 
lliga. Un calendari de competició 
que, com passa en altres esports, 
quedarà subjecte a la situació de 
la pandèmia.

L’aspecte que més preocupa-
ció genera a l'entitat escapulada 
són les despeses per a garantir les 
mesures de seguretat sanitària al 
terreny de joc. L’exemple més clar 
d'aquests costos econòmics són els 
tests a jugadors i jugadores dels di-
ferents equips. Una mesura que, 
segons el parer de Martínez, s’hau-
ria d’estendre a tot el futbol base. 
“Qui paga tot això? Ho han d’as-
sumir les federacions”, assegura el 
president de l’Europa. “És un cost 
inassumible per a qualsevol club 
de la nostra categoria”, conclou.

L’assistència de públic als 
camps de futbol, en aquest cas al 
Nou Sardenya, és l’element que 
provoca més inquietud, no només 
a l’entitat escapulada. Martínez 
assegura que reben “informació 
contradictòria” de les autoritats 
en aquest sentit, donat que el tipus 

El primer equip masculí de l'Europa prepara el partit amistós de dissabte contra el Sants. Foto: Àngel Garreta

de mesures sanitàries als recintes 
esportius depèn de l’administració 
titular d’aquests equipaments. “La 
intenció, o més aviat el desig, és 
que hi hagi públic”, explica el pre-
sident de l’Europa. 

La situació sanitària també 
marcarà el calendari electoral. 
Començant per l’assemblea gene-
ral ordinària, que està prevista per 
l’octubre, segons el club. La junta 
que presideix Víctor Martínez té 
com a objectiu exposar-hi el ca-
lendari electoral. La intenció és 
convocar aquests comicis al no-
vembre. Pel que fa a les precan-
didatures que estan en marxa, 
Martínez considera que “encara 
és molt d’hora” i prefereix no en-
trar a valorar-les.•

Relleu contundent a la porteria 
del primer equip masculí. 
Millorar l'efectivitat sota els pals 
és l'objectiu de les baixes dels 
porters Marc Priego i Uri Vives. 
Deixen el seu lloc per l'arribada 
de Sergio Fernández, procedent 
del Granollers, i Marc Briones, 
del Cerdanyola, tots dos equips 
de 3a Divisió. L'adéu del màxim 
golejador Jordi Cano, que fi txa pel 
Badalona, de 2a B, és la baixa més 
destacada de l'equip escapulat.

El Club Tennis 
La Salut reprèn 
el casal d'estiu 
multiesportiu

El Club Tennis La Salut ha 
tornat aquesta setmana 
a l'activitat dedicada als 
infants amb la tornada del 
casal d'estiu multiesportiu 
i el començament de 
curs de les escoles de 
tenis i pàdel. El casal 
s'allargarà fi ns al 10 
de setembre, abans de 
l'inici del curs escolar. 
En aquesta mateixa data 
s'acabarà el campus de 
pàdel de l'acadèmia Alex 
Marín, que va començar 
el 24 d'agost. Tal com van 
fer altres instal·lacions, 
l'entitat va reobrir el 
gimnàs a fi nals de juliol.

Sants i Pontenc, 
primers rivals de 
la pretemporada 
europeista
Un rival històric com 
la UE Sants servirà al 
primer equip masculí de 
l'Europa per a iniciar la 
pretemporada. Tindrà 
lloc dissabte (19h) al 
Camp de l'Energia. Un 
primer test per a l'equip 
que entrena David 
Vilajoana, que afronta 
la tercera temporada a 
la banqueta escapulada. 
L'equip femení disputarà 
diumenge a casa (17h) 
contra el Pontenc el 
primer dels partits previs 
a la competició. Serà 
després de la retirada de 
Kaky Fuertes, la capitana.

Breus

À.G.P.

Un estadi nou amb museu 
inclòs, crear una ciutat es-
portiva pròpia i continuar 

sent una entitat esportiva. Amb 
aquestes línies generals, el soci de 
l'Europa William Maddock Saint 
Noble s'ha sumat aquest agost al 

moviment de precandidatures de 
cara a les eleccions a la presidèn-
cia del club, que s'han de celebrar 
a principis de l'any vinent. Uns 
comicis en què l'actual president, 
Víctor Martínez, es presenta a la 
reelecció. Maddock Saint Noble 
dirigeix les escoles de futbol 
Maddock FC i impulsa un projec-
te amb l'objectiu d'obrir escoles 

de futbol base en altres poblaci-
ons de l'àrea metropolitana i po-
tenciar l'equip femení. D'aquesta 
manera s'afegeix a David Prats, 
l'altre precandidat en actiu, en la 
cursa per la presidència del CE 
Europa. Prats continua amb la 
precampanya i prepara trobades 
telemàtiques amb socis aquest 
mateix mes de setembre.•

L'apunt

Estadi nou amb museu inclòs i ciutat esportiva, eixos del projecte
 

Maddock, nou precandidat electoral

William Maddock. Foto: Cedida

Ràdio Gràcia 
canvia la graella 
esportiva amb 
dos programes
L'emissora municipal 
del districte començarà 
a emetre el proper 8 de 
setembre el programa 
Toc Escapulat, dedicat a 
l'actualitat del CE Europa. 
Serà cada dilluns de les 
18 a les 19h. A aquest 
programa el seguirà un 
altre espai centrat en la 
resta de clubs esportius 
de Gràcia.
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À. Gutiérrez Pascual

Una competició remodela-
da amb menys partits i 
menys possibilitats de dis-
putar el títol. Així es pre-
senta la Copa Catalunya 

de waterpolo, el primer repte de la 
temporada 2020-21 per als equips 
masculí i femení del Club Natació 
Catalunya. El club de Can Toda ha 
tancat la plantilla del conjunt mas-
culí i n’ha fet una “renovació inte-
gral”, en paraules de l’entrenador, 
Tato Garcia, amb cinc noves incor-
poracions de jugadors joves i amb 
experiència internacional a les ca-
tegories inferiors de la selecció es-
panyola. El conjunt va arribar als 
quarts de fi nal de la Copa del Rei el 
mes de febrer passat. 

L’equip femení està pendent d’un 
darrer reforç per per acabar de con-
fi gurar la plantilla. Aquest conjunt 
va debutar la temporada passada a 

la Divisió d’Honor de waterpolo i va 
aconseguir la permanència.

La Copa Catalunya començarà el 
16 de setembre i s’allargarà fi ns al 
31 de gener. Tindrà un format es-
pecial: aquest mes es disputarà la 
primera fase, en què els equips de 
cada grup jugaran un partit contra 

cada conjunt. Passaran a quarts de 
fi nals els dos primers classifi cats 
d’aquesta fase de grups. El femení 
disputarà la primera fase contra 
Sabadell, Sant Andreu, Terrassa, 
Santa Eulàlia i Atlètic-Barceloneta. 
El masculí o farà contra Terrassa, 
Rubí, Granollers i Vallirana.•

El Catalunya masculí 
aposta per la joventut de 
cara a la Copa catalana 
L'equip femení de Can Toda té pendent el reforç d'una última 
jugadora per a disputar la primera competició de la temporada

El 'Cata' masculí va arribar a quarts de Copa la temporada passada Foto: Cedida

À.G.P.

Una pretemporada atípica per a una temporada 
més atípica encara. Així es presenta el curs 2020-
21 per als equips graciencs de bàsquet, que co-

mençaran la competició el 17 d'octubre. Unes mesures 
sanitàries estrictes han marcat l'inici dels entrena-
ments aquesta setmana. Com a exemple, el cas parti-
cular del SaFa Claror (a la foto), sense fer passades du-
rant els primers quinze dies i centrant-se en aspectes 
físics i la tècnica individual.

Un altre cas el trobem a Lluïsos. L'entitat de la plaça 
del Nord ha repartit els entrenaments dels 23 equips de 
la secció en quatre espais diferents: el pavelló Comellas 
i les escoles La Salle, Pau Casals i Turó del Cargol.•

El bàsquet reprèn 
l'activitat física amb 
condicions estrictes
SaFa Claror s'entrenarà els 
primers quinze dies sense 
fer passades de pilota

Foto: @safaclaror

Gràcies al suport de:
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Festa Major d'homenatges
La Festa Major de Gràcia 2020 passarà a la història per ser una de les edicions més estranyes dels darrers 
anys, però que ha conservat moments emblemàtics: el pregó –enguany donant veu al sector sanitari de la mà 
d'Elvira Bisbe, Xènia Sist i Maite Fabregat-, la missa en honor a la Mare de Déu, patrona de Gràcia, amb els 
balls dels Gegants i l'Àliga de Gràcia o el concurs de balcons. Els festers i festeres han aconseguit mantenir 
l’ànima d’una festa sense gent, amb una programació que en comptes de veure’s al carrer s’ha gaudit des 
de casa. Gràcia no oblida la seva gent: la prova va ser l’homenatge de Verdi a les víctimes de la pandèmia. 

Fotos: Fundació Festa Major

Fotos: Valentí Viñas

Foto: Castellers de la Vila de Gràcia Foto: Carrer Verdi Foto: Fundació Festa Major

•Vegeu vídeos a 
independent.cat
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Els periodistes sempre intentem saltar-nos la tanca que im-
pedeixi accedir a una notícia o a una imatge rellevant, fi ns 
al punt que som veritablement pesats. L'altre dia, a la porta 
del Park Güell, els amables agents cívics ens van deixar pas-

sar sense el registre Gaudir + però ja no va colar que pugéssim a l'esca-
linata del drac en contradirecció. Ara cal donar la volta i l'escalinata no-
més és de baixada. "Coses del comptatge", diuen. És cert, el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, s'informa puntualment de quantes visites hi ha cada 
dia al parc. L'intent de saltar la tanca no compta.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Isabel Moya Richards, periodista cubana, 
professional excepcional que va prendre 
notes per tota Cuba, va escriure repor-

tatges per a la revista Dones, va ser acadè-
mica, professora universitària i va impul-
sar l'ensenyament de Gènere en diversos 
espais universitaris, inclosa la Facultat de 
Gènere i Comunicació de la Universitat 
de l'Havana. Va teoritzar, es va fer 
Doctora en Ciències de la Comunicació, 
va escriure llibres, va fundar una família, 
va teixir xarxes d'intercanvi professional 
dins i fora de Cuba, va defensar amb pas-
sió els drets de les dones.

La Isa, com l'anomenaven, ens va 
deixar el març del 2018 i en la darre-
ra Trobada Iberoamericana de Gènere i 
Comunicació es va decidir que aquesta 
duria el seu nom a partir d’ara. Una dele-
gació de la Xarxa Internacional de Dones 
Periodistes i Comunicadores amb Visió 
de Gènere de Catalunya i de l’Agència de 
notícies La Independent van participar-
hi el novembre passat a la capital cubana. 
Ens informaven de les conclusions de la 
trobada centrades en advocar per enfor-
tir la capacitació sistemàtica en gènere 
i comunicació, la inclusió d'aquesta as-
signatura en les carreres de periodisme i 
comunicació social, la inserció de gènere 
en les agendes i la seva priorització en les 
polítiques informatives.•

Isabel Moya Richards
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Amor per la Vila 
de Gràcia 
Cauran les fulles a la Vila de Gràcia,
 / ningú s'espera res. 
El sol llueix com el foc encès
 / d'un fènix de fl ama resplendent. 

Cauran les fl ors de la Vila de Gràcia,
 / ja no és veu res. 
El terra s'ha enfosquit de taronges
 / i vermells. 
S'ha tornat en una estora de pètals riallers. 

Va marcant els carrers amb la seva veu
 / dolça d'amor i de sedes diferents.

Cauran les fulles a la Vila de Gràcia, 
ara s'escolta el vent que és regira 
en una ploma del no-res. 
S'estira suau, s'endolceix. 
És com si es convertís en un petó
 / de castanyer. 

Cauran les fulles de la Vila de Gràcia 
i es quedaran dibuixades en un paper.
Portaran música, lluiran com una ràfega
 / d'aire fred. 
És la lletra gravada en una de les parets
 / i que pinta en un nèctar transparent. 
És el perfum d'una tardor enamorada 
que inquieta arrossega en uns llavis d'un 
rosa pàl·lid, que la natura, la vila, la crida
 / com una dona més.

S'enllaça en la màscara del verd. 
És la seva gràcia que va lleugera
 / en un petit moment. 
És el dard de la Vila de Gràcia que t'enganxa,
 / et captiva com una mel i et quedes quiet 
contemplant la bellesa de la font, 
de la plaça de Virreina on el metro
 / de la Fontana t'espera com un rei. 
Cauran les fulles, les fl ors a la Vila de Gràcia 
que és un dels barris que més visitem. 
Ballarem la rumba catalana a sabor
 / de l'aigua que és d' on ve. 
És el seu agraïment. 
 
Beatriz Ruiz Pérez, poeta

Editorial

Dades pendents d'actualitzar

El pla d'usos d'establiments de pública concurrència és una de les 
normatives més delicades que han d'afrontar els grups municipals 
amb representació al Districte quan periòdicament se n''impul-

sa una actualització; l'última es va debatre des del 2014 i es va aprovar 
el 2016, i reformava un text anterior de 2005. Com a mostra de comple-
xitat, dos exemples: un, quan l'actual text es va començar a debatre, 
l'aleshores regidora de Gràcia, Maite Fandos, havia encarregat la pro-
posta inicial a l'urbanista Marçal Tarragó i el va fulminar quan aquest 
va explicar les grans línies de la reforma a aquest setmanari; dos, des-
prés de l'aprovació de 2016, el pla d'usos no ha tingut la unanimitat so-
cial sobretot entre els comerciants de Travessera de Dalt, fi ns al punt 
que el PSC, ara al govern, l'any 
passat va prometre un resty-
ling de la normativa.

El pla d'usos de Gràcia és 
com anar al dentista: sem-
pre cal tornar-hi tard o d'ho-
ra. Però res feia suposar que 
aquella gran proclama del 
2016 sobre el decreixement de 
llicències a la zona saturada 
del nucli històric es reduiria 
en trenta llicències en quatre anys i que aquesta quantitat podria anar a 
més per culpa d'una crisi sanitària que encara no sabem quina afectació 
tindrà entre els comerciants, però que segur que la tindrà en una caigu-
da de llicències més acusada.

Les dades noves que té el Districte a juliol de 2020 encara no detecten 
aquesta caiguda segura de llicències, perquè la inspecció dóna habitual-
ment de marge un parell d'anys en cas que no hi hagi una notifi cació ofi -
cial. Però aquí no només esperem la dada del desastre sinó les mesures 
que evitin que això es produiexi, si és que hi som a temps.

Proposa un model 
econòmic inclusiu i 
compatible amb la 
regeneració de la natura

Gràcies al suport de:

Res no feia suposar 
que la proclama de 
decreixement aniria a 
més per la crisi sanitària

www.independent.cat
dinamitzacio@independent.cat

Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.

Dues modalitats: professional i popular (fotografia feta amb mòbil)

De l’1 d’agost al 30 de setembre 2020
Consulta les bases al web

I Concurs de Fotografia
20è Aniversari de Gràcia

Premis valorats fins a 200€
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Associació Cultural l'Independent de Gràcia 

Imminent llançament del nou 
web i canvis a la redacció

L a tornada a l'activitat arriba a l'Associa-
ció Cultural i al setmanari ben carrega-
da de novetats en el marc de la celebració 
dels 20 anys de L'Independent, que es van 
complir aquest 14 d'agost i que els vam 

celebrar com a primera acció amb la publicació 
de l'especial 20 anys que acompanyava l'espe-
cial Festa Major. També en aquest especial 
s'anunciava el concurs de fotografi a que, sota 
el tema central La nova normalitat i en catego-
ries professional i popular, accepta fi ns al 30 de 
setembre la participació de tots els lectors, els 
quals poden enviar les seves imatges a dinamit-
zació@independent.cat.

Més enllà d'aquests elements, el setembre ha 
arrencat internament amb les reunions per a 
l'imminent llançament de la nova pàgina web 
de L'Independent, que guanyarà en imatge, vi-
sibilitat i potencialitat audiovisual i de la qual 
n'oferirem tots els detalls la setmana que ve en 
les pàgines d'informació del setmanari. El salt 
digital és un dels principals objectius de la nova 
junta de l'Associació Cultural, presidida per 
Emeteri Frago, i s'anirà complementant a ban-
da del nou web amb altres accions en aquest 
vintè aniversari. També com a notícia interna 
rellevant hi ha els canvis a la redacció del set-

manari, un cop ja anunciat en aquestes pàgines 
el mes de juliol la marxa d'Albert Vilardaga, cap 
d'Esports i digital, a qui ja el trobem a faltar i 
li desitgem sort i encerts en la seva nova eta-
pa com a professor de català a Catalunya Nord, 
i ara l'arribada -o millor dit, el retorn- d'Àlex 
Gutiérrez Pascual, que va ser cap de redacció 
entre 2003 i 2006 i sempre des d'aleshores ha 
estat vinculat al setmanari, tant a nivell de pri-
mera corona de col·laboradors com a nivell de 

nucli dur de l'estructura social que dóna su-
port al projecte periodístic. Gutiérrez (Reus, 
1978), castellonenc d'adopció i gracienc d'ar-
rels, es reincorpora 14 anys després de formar 
part de la redacció de L'Independent i havent 
treballat en els últims anys en diversos projec-
tes de comunicació com El Prat Ràdio o Amics 
de la Gent Gran i com a educador vinculat al 
Park Güell i el Museu Olímpic i de l'Esport. La 
redacció suma, per tant, un altre pes pesant 
a l'estructura, la qual es complementa, com 
sempre, amb els periodistes col·laboradors, els 
columnistes d'opinió, els participants en les 
opinions convidades i amb els 120.000 veïns de 
Gràcia que actuen com a font principal en la re-
cerca de notícies.•

 

La nova pàgina de 
l'Independent guanyarà en 
imatge, visibilitat i potencialitat 
audiovisual; n'oferirem tots 
els detalls al proper número

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.:_____Pis: ___ Porta: ___  Localitat: ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:          Signatura:   Data:     /   /
IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fitxer de socis i sòcies, el responsable
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les

vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’oferir-vos
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

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.

Opinió
Opinió convidada

Un poema visual de Joan 
Brossa a la Festa Major

J oan Brossa mai no va realitzar cap de les seves obres 
de poesia visual amb les seves pròpies mans. D’ell 
era la idea, és a dir, el que és fonamental. “La pintu-
ra –afi rmà Leonardo- és una cosa mental”. A l’ho-
ra de materialitzar-la, Brossa era un maldestre. 

Encarregava la formalització de les seves obres a un discret 
grup d’amics i íntims col·laboradors. Els enviava als Encants 
a cercar un pupitre d’escola, una vella màquina d'escriure o 
un humil martell... A vegades, quan el poeta no estava sati-
sfet amb el fruit de les compres dels seus assistents, els en-
viava de nou, fi ns que tornaven amb la troballa encertada. I 
d’aquesta manera, sota les seves precises indicacions, naixia 
un nou poema visual, una nova escultura poema.

Aquest va ser un descobriment de qui escriu aquest ar-
ticle, aleshores membre de la Comissió de la Festa Major 
del carrer de Verdi (entre Or i la Perla) quan, a principis de 
1987, discutien quin havia de ser el decorat de la festa i van 
decidir demanar la col·laboració d'en Joan Brossa. Si la ma-
joria de guarniments dels carrers graciencs s’inspiraven en 
l’imaginari dels contes populars, amb les pel·lícules de Walt 
Dissney, o ens transportaven a una medina àrab o a un po-
blat indi, què impedia cercar en l’univers visual de la poesia 
i de l’art contemporani? A on estava el límit?

Amb tal propòsit, vaig visitar Brossa, en dues ocasions, al 
seu estudi del Guinardó. Fetes les presentacions, li vaig de-
manar que ens fes un poema visual, que motivaria la deco-
ració del carrer i la portada del programa. La resposta del 
poeta no es va fer esperar i d’entre un munt de paperassa va 
extreure’n una carpeta. Del seu interior hi va retirar un petit 
retall de paper de diari antic, el fragment d'un anunci d'una 
botiga de barrets. Una imatge amb cinc capells. “Dibuixa-hi 
–em va indicar expeditiu- les cinc vocals...” “Cadascuna sota 
el seu barret, en majúscules, amb lletra de pal... que es noti 
que estan fetes a mà...”. “Jo no en sé de dibuixar –va afegir-, 
fes-ho tu!, que ets l'artista...”

De tornada a l’estudi vaig fotocopiar la imatge dels bar-
rets. Vaig repintar amb negre la seva silueta. Amb “tipp-ex” 
vaig aclarir el fons i contorn dels barrets. A sota, amb re-
tolador vermell, vaig escriure de l'A a la U, les cinc vocals.

A la segona visita, un Brossa complagut va donar el visti-
plau al resultat. Va signar al cantó superior dreta del dibuix 
i encara hi va apuntar l'adreça particular, a on li havia de 
deixar alguns exemplars del programa imprès. 

Setmanes després, l’obra brossiana va ser reproduïda 
i ampliada a 240 cm. -cada lletra en contraxapat de fusta- 
formant el guarniment de les dues portalades del carrer de 
Verdi. Una a la cantonada amb el carrer de l'Or, l'altra al car-
rer de la Perla. El poema va aparèixer a la portada del pro-
grama de festes i, al seu interior, una breu presentació bio-
gràfi ca del poeta a veïns i visitants. 

Les lletres, la poesia
“Els poemes –explicaria Brossa a una entrevista- estan fets 
de paraules. Les paraules estan fetes de lletres. Així, doncs, 
les lletres són les eines del poeta”. Sovint Brossa utilitzarà 
l'abecedari, les vocals o una sola lletra com icones per cons-
truir o compondre les seves obres visuals. L'abecedari (la 
poesia), formant les dents d'una clau, obrirà totes les por-
tes. A una altra ocasió, l'abecedari sense la C, l’E i l’H, esde-
vindrà una elegia al Che Guevara. Sovint representarà una 
solitària A en majúscula i amb barret de copa, la lletra Alfa, 
la primera i origen del nostre abecedari. I, en el cas del po-
ema visual del carrer de Verdi, les cinc vocals -altre cop la 
poesia-, empolainades i amb les seves millors gales perquè 
és Festa Major! A gaudir-la, com una veïna més.

Anys després, la Fundació Joan Brossa escollí aquest 
poema visual per fer-ne una edició facsímil amb el títol 
“Poema Visual 1969-2001”. Una errada, potser perquè en 
desconeixen l’origen, que aquest making of esmenarà per 
la data autèntica: “Poema Visual 1987”. 

“El món de Brossa -escriu Jordi Coca al diari Ara, 
29/12/2013- amb una mitologia pròpia d'anticlericalisme, 
odi als burgesos i reivindicació de la menestralia aparen-
tment ingènua i artesanal, es dota d'una força enorme pel 
fet d'esdevenir, alhora, l'hereu més profund i complet de 
Marcel Duchamp, i l'admirador de Stéphane Mallarmé, de 
Richard Wagner, del transformista Leopold Fregoli i del ci-
neasta George Méliès. En conjunt, tots aquests creadors 
podrien aplegar-se sota una divisa central de Brossa: cal 
no confondre fantasia i imaginació. La fantasia enganya, la 
imaginació allibera”. Trenta i tants anys més tard, i repen-
sant la Festa Major post-Covid19, aquelles preguntes seguei-
xen obertes: què ens impedeix cercar en l’univers visual de 
la poesia i de l’art contemporani? A on està el límit? •

Florencia Guntín, veí de Gràcia

el 
bloc

L'estiu del bon dia 

Albert Balanzà

Anys enrere els graciencs imaginà-
vem com seria un estiu sense la 
Festa Major, sense aquells dies de 

gresca i de visites esperades i inespe-
rades que et fan sortir dia sí dia també 
per exercir d'amfi trió i, sempre amb la 
boca petita, també imaginàvem si aquest 
hipotètic estiu sense Festa Major ens 
permetria allunyar-nos nord enllà tot 
l'agost per comprovar si la gent, com 
deia Espriu, és neta i noble, culta, rica. 
lliure, desvetllada i feliç. A mi el pregó 
2020 ja puc dir que em va agafar en una 
habitació d'hotel a Bordeus, poques ho-
res abans que uns bavaresos ens en fo-
tessin vuit. I crec que no he estat l'únic 
militant de la Festa Major que enguany 
ha fet campana. Perquè ha estat molt 
bonic l'intent de la festa virtual i la in-

tenció de contractar artistes perquè els 
vegin per pantalla unes 18.000 persones 
durant una setmana ha estat bé, però 
això no és la Festa Major.

Sigui com vulgui, i vist que no s'hi pot 
fer res, no em vull quedar amb aquest 
record un xic amarg d'aquest estiu sen-
se Festa Major sinó amb el bon regust 
del turisme de proximitat que tan obli-
dat teníem; el que jo en dic el turisme 
de bon dia. Sí, aquest ha estat l'estiu 
del bon dia, d'anar amunt i avall per 
Catalunya i sentir com sempre moltes 
llengües, però sobretot el bon dia que 
ens identifi ca. No vull dir que aquest es-
tiu de bon dia sigui millor o pitjor que 
els altres multilingües i per a tots els 
gustos que anaven des de la passió guiri 
per Gaudí fi ns al balconing, però aquest 
estiu ha estat diferent i possible; amb 
molts sectors econòmics patint però, al 
cap i a la fi , possible. N'hem sortit més 
forts d'aquest estiu del bon dia. I ara que 
cadascú es vesteixi com bonament li pla-
gui, i via fora!, que tot està per fer. •

Ha estat bonic l'intent de 
festa virtual i contractar 
artistes però això no 
és la Festa Major
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Jiwar es reactiva a 
l'estiu i renova una 
intervenció artística 
a Gal·la Placídia
 

L'artista iranià Behzad Shafagh actualitza el projecte de les 
pilones de la plaça, una proposta de quan era resident el 2017

Silvia Manzanera

E l projecte de les pilones es-
fèriques de la plaça Gal·la 
Placídia -una intervenció 
urbana que l’artista iranià 
Behzad Shafagh va portar 

a terme durant la seva residència 
a Jiwar el 2017- s’ha actualitzat 
aquest estiu amb la incorporació 
d’un darrer personatge, Mamma 
Africa (Miriam Makeba), la icòni-
ca cantant i lluitadora pels drets 
civils a Sudàfrica. Per a l’associa-
ció cultural gracienca, el que sem-
bla només un joc decoratiu, el fet 
d’intervenir una peça del mobilia-
ri urbà, pren una dimensió políti-

La darrera pilona de Gal·la Placídia que Shafagh ha pintat. Foto: S. Manzanera

atents i no deixem passar opor-
tunitats com aquesta”, explica la 
seva màxima responsable, Mireia 
Estrada, que ara mateix té altres 
projectes personals en marxa i ha 
deixat Jiwar “en guaret”. 

Durant la seva trajectòria, l'en-
titat -amb seu al carrer Astúries- 
ha acollit un total de 327 artistes, 
dels quals 272 en els programes 
de Jiwar i la resta provinents de 
col·laboracions amb altres insti-
tucions. També ha consolidat els 
projectes de Construint veïnatges 
(5 edicions), Xabaca (2 edicions), 
Programa d’Escriptura (5 edici-
ons) o l’Hort de la Vila.•

Barcelona Districte Cultural 
reprograma a Gràcia. La vuitena 
edició d'aquest cicle cultural de 
proximitat –que programa dansa, 
música o cinema- inclou un total 
de vuit activitats a Gràcia, sis a 
la Sedeta i dos al centre cívic del 
Coll - La Bruguera. Arrencarà 
l'espectacle Laboratori Sonor 
de la banda Aupa Quartet el 
22 de setembre a les 17.30 h 
a l’equipament de Camp d’en 
Grassot. Cal inscripció prèvia.

Breus

Els Tallers del 
CAT estrenen web 
i classes online i 
semipresencials

El CAT Tradicionàrius 
prepara un nou curs dels 
Tallers de música i danses 
folk amb una oferta 
formativa de 17 tallers 
d’instruments, cançó, 
danses i combos que 
compten amb un equip de 
14 professors. Els tallers 
-que contemplen totes 
les mesures de seguretat- 
són per a totes les edats 
i s’estructuren en 10 
sessions trimestrals. En 
la línia de crear recursos i 
noves eines telemàtiques, 
el CAT estrena web 
dels Tallers i adapta les 
gestions de matriculació i 
inscripció a l'entorn digital, 
i proposa classes en línia 
i semi presencials per 
complementar la formació.

El Sobrino 
del Diablo, en 
concert a Casa 
Vall de Rovira
El Sobrino del Diablo 
reactiva les actuacions 
en directe, a més dels 
bolos especials a la carta 
que fa cada setmana en 
streaming al seu perfi l 
de Facebook, amb una 
actuació aquest diumenge 
6 de setembre a Casa Vall 
de la plaça Rovira (13h). El 
músic també ha començat 
a oferir concerts privats a 
casas, terrats i patis.

Edifi ci on tenia la seu la productora de cinema Balet&Blay, al Coll. Foto: A.V.

S. M.

Sense abandonar la reclama-
ció de l'antiga seu de la pro-
ductora de cinema de dibui-

xos animats Balet&Blay, ubicada 
al passeig Mare de Déu del Coll 40, 
com a Centre d'Interpretació del 
Còmic, les entitats i veïns darrere 
del projecte del Museu del Còmic 
i la Il·lustració de Barcelona enfo-
quen ara les energies fora del dis-
tricte, després de quedar-se sense 
el local on guardaven tot el mate-

El material del Museu del Còmic, a Terrassa
L'entitat trasllada els 25.000 documents que fi ns ara guardava a Vallcarca i el projecte s'acomiada del districte

cacions constants durant "gairebé 
tres legislatures". "Per part nos-
tra", afegeix Callejón, "posarem 
tot l'esforç en fer que a la ciutat de 
Terrassa aquest somni es pugui fer 
realitat, per fer el millor museu del 
Còmic d'Europa". Tot i que l'entitat 
no perd l'esperança de portar a ter-
me altres projectes vinculats al pa-
trimoni cultural i històric de Gràcia 
al propi districte, per ara no ho ve-
uen "factible" i prefereixen des-
tiinar les energies al projecte de 
Terrassa, on estan a l'espera d'una 
trobada amb l'Ajuntament.•

rial. L'Ajuntament de Terrassa ha 
cedit un local, a través de l'Associ-
ació Col·leccionista d'aquesta ciu-
tat, on hi ha l'intenció d'ubicar el 
Museu del Còmic del Vallès, per tal 
de guardar les 400 caixes que hi ha-
via a Vallcarca fi ns que es van veure 
obligats a buidar el local el passat 
17 d'agost. 

El portaveu del Museu del Còmic 
i membre del Grup d'Estudis Coll-
Vallcarca, Josep Callejón, lamenta 
que el projecte no hagi interessat 
a l'actual govern del Districte ni de 
l'Ajuntament, malgrat les reivindi-

ca perquè l’artista escull uns per-
sonatges específi cs com a model. 
Shafagh es va instal·lar a Gràcia 
amb un altre artista iranià ara fa 
tres anys i el 2019 havia de tornar 
amb un grup d’artistes procedents 
del seu país però els van denegar 
el visat. Finalment, ell va aconse-
guir traslladar-se a València i ara 
viu a Alacant. A principis d’agost, 
recuperant els lligams amb Jiwar, 
va tornar a la Vila i va aprofi tar 
per retocar la intervenció de les 
pilones i afegir el personatge de 
Mamma Africa. L'artista iranià va 
actualitzar així el projecte pintant 
durant uns dies a les nits. "Val molt 
la pena que la gent que passi sàpi-
ga perquè i qui ha fet això", explica 

Estrada, i afegeix: "Shafagh forma 
part de tota una minoria d'artistes 
joves que viuen un drama quan vo-
len sortir del seu país".

Tot i anunciar el tancament de 
les residències artístiques el març 
de l’any passat coincidint amb les 
darreres portes obertes que mos-
traven el treball de l’arquitecte 
Scott G. Patterson, i fer el comu-
nicat oficial uns mesos després 
per agrair el suport a l’associació 
cultural durant aquests set anys, 
Jiwar s’ha reactivat aquest estiu 
per recolzar la proposta artísti-
ca del seu antic artista resident. 
“No som proactius però sí estem 
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Gràcies al suport de:

Ramon Casalé Soler

Recentment he tingut ocasió de conèixer de prop el 
treball de l’artista multidisciplinar Álvaro Ledesma 
(San Sebastián, 1975), gràcies a l’exposició de la ga-

leria Werner Thöni Artspace (Legalitat, 49), on ha mos-
trat la sèrie Marionettes, a través d’un grup d’escultu-
res fantàstiques i estranyes creades amb materials de 
rebuig, on apareixen una mena de personatges provi-
nents del submón que, com senyala l’escriptor, poeta i 
dramaturg, Oier Guillan, tenen un “aire marcadament 
teatral”. Possiblement sigui dels artistes que més disci-
plines artístiques conreen, ja que a banda de l’escultu-
ra, s’endinsa també en la pintura –a partir de la fi gura 
humana, on mostra retrats de personatges singulars, o 
bé de formes geomètriques, mitjançant la utilització de 
l’arpillera com a suport-, fotografi a –autoretrats en po-
sicions diverses, interiors, escenes quotidianes, perso-
natges i paisatge-, escenografi a –decorats teatrals-, pel-
lícules –curts, principalment-, música –composicions-, 
videoart, instal·lacions i també literatura, amb històries 
curtes. En totes aquestes matèries busca una manera 
d’expressar-se molt determinada, sobretot pel seu con-
tingut irònic i càustic, però no exempt d’un marcat con-
tingut social i de denúncia.

Ledesma viu a la localitat guipuscoana de Renteria, 
on el seu pare té un taller de ferreria. Es va formar com 
a enginyer d’obres públiques a Burgos. Es va iniciar ar-
tísticament el 2000 interessant-se principalment per 
l’escultura. El 2007 comença a realitzar les primeres 
pintures. A partir d’aquest moment ja s’implica en al-
tres projectes creatius, però sense deixar l’escultura, 
que sempre es troba present en les seves creacions.

Abans de Marionnettes ha treballat les sèries El don y 
la condena (2007), emprant diversos materials amb for-
mes semi humanes molt estilitzades en moviment o al-
tres que recorden a Chillida. El 2009 crea Espectros amb 
el ferro forjat com a material recorrent. El 2010 apareix 
la sèrie Imanes, que em fa venir a la memòria l’exposi-
ció que està fent actualment l’artista cinètic grec Takis 
al MACBA, ja que uneix art i tecnologia. 

A Marionnettes ens adonem de la fragilitat aparent 
dels materials, tot i que alguns d’ells siguin de metall, 
però que transformats en vestits o altres artefactes, cre-
en un món imaginari. Construeix les escultures a partir 
de trossos de tela, fustes, ferros oxidats, ulleres, aixetes, 
rosques, etc. És com si de cop i volta sorgís en el pro-
pi taller, una mena de “frankestein”, un ésser inanimat 
creat per un paracientífi c que, en aquest cas, es tracta 
d’un artista, però que no es mou, i que es pot trobar en 
qualsevol lloc, com per exemple succeeix en una de les 
seves obres, en el que es veu el cap d’un home transfor-
mat en una màquina d’escriure antiga i vestit amb una 
roba vella i tacada. Segons el propi artista, aquest món 
“em va portar instantàniament al teatre que més esti-
mo, aquest teatre que malgrat fer olor a ranci està ple 
de vida. El teatre de la memòria de Tadeusz Kantor, re-
plet de maniquins i paper d’embalatge”.•

Álvaro Ledesma, l'art 
de la transformació

crítica 
d'art

S.M.

Amb un total de 22 espec-
tacles i 2.567 espectadors, 
la Badabadoc va tancar la 
temporada 19/20 amb el 
61% d’ocupació, en un any 

marcat pel coronavirus i les seves 
repercussions. La sala de proximi-
tat gracienca ha estrenat aquesta 
setmana la nova temporada amb 
la peça [Des]Encuentros (fi ns al 20 
de setembre)- una obra d’Anabel 
Riquelme i Jesús Luis Jiménez 
amb direcció d’Alejandra Jiménez-
Cascón- i ha incorporat algunes no-
vetats, com ara l’eliminació de la 
compra física d’entrades. A causa 
de la situació actual de pandèmia, 
totes les entrades s’hauran d’adqui-
rir de manera digital. 

Sota el lema ‘Un pequeño tea-
tro. Una gran experiencia’, la nova 
temporada de la sala de Quevedo 
inclou 22 espectacles programats, 
4 coproduccions, 1 producció prò-
pia i 17 obres d’exhibició incloent 7 
reprogramacions de cancel·lacions 
a causa de la Covid19. Així, el pro-
jecte que dirigeixen la Guadalupe 
Cejas i l’Àngel Grisalvo, fa una clara 
aposta per la programació catalana 
sense deixar la identitat i vincles 
amb Amèrica Llatina. En aquest 
sentit, ja han posat la mirada en 
la segona edició del CATBASUR, 
Festival Internacional de Teatre 
Unipersonal de Barcelona, un fes-
tival que busca promoure la pro-
ducció catalana i exportar-la fora 
arreu. La primera edició va do-
nar com a guanyadora Mirta en 
Espera, i ja fa més d’un mes que 
van obrir convocatòria perquè les 
companyies que vulguis participar 

La Badabadoc aposta 
per la producció pròpia 
i prepara la segona 
edició del CATBASUR
La sala estrena la nova temporada amb la reprogramació de la 
peça '[Des]Encuentros' i elimina la venda d’entrades per taquilla

Escena de '[Des]Encuentros', que obre temporada a la Badabadoc. Foto: Cedida

en l’edició d’enguany enviïn les se-
ves propostes. Aquest vincle amb 
Llatinoamèrica es materialitzarà 
el proper 6 de maig de 2021 quan 
viatgi a Barcelona en la programa-
ció del De Grec a Grec l’obra peru-
ana El apellido comienza conmigo.

Per una altra banda, la progra-
mació seguirà amb les dues línies 
tradicionals, programació regular 

i l’OFF. Però quedarà programada 
sempre en les mateixes dates. Així, 
la programació regular serà de di-
jous a diumenge les 3 primeres set-
manes del mes, i l’OFF quedarà es-
tablert per cada dilluns i dimarts. 
L’última setmana (de dijous a diu-
menge) quedarà reservada per 
Stand up, L.O.C.A Comedy i Café 
concert.•

L'èxit de 2019. La temporada passada 
la sala va celebrar el 5è aniversari, 
un any especial en què un total de 
2.567 espectadors van gaudir d’algun 
dels 22 espectacles representats, 6 
coproduccions i 16 obres d’exhibició. 
En total 87 funcions amb una ocupació 
del 61%. La gran sorpresa va ser 
'[Des]Encuentros', amb el 91%.
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

El Xavier es lleva a Tiruvannamalai, una ciutat del 
sud-est de l’Índia, i fa un esmorzar per agafar for-
ces. Surt de casa, para a comprar uns bolígrafs i uns 
caramels per als alumnes de l’Escola i, tot seguit, 
agafa el cotxe. El camí és verd, i està envoltat de pal-

meres i de cocoters que el fan molt refrescant. Mirant per 
la fi nestra divisa camps d’arròs infi nits que s’enllacen amb 
el cel blau quan toquen la línia de l’horitzó. En una estona 
ja ha arribat a l’Escola el qui és conegut com l’Uncle Xavi. 
Aquesta Escola es diu Parameswar, i és el centre de l’acció 
que, des de fa 40 anys, AJUTSI porta a terme a l’Índia. 

Tot va començar quan el Xavier va rebre la visita del 
Father John Paul, un sacerdot cristià indi a qui ja coneixia 
de feia anys i que portava a terme diverses activitats soci-
als i envers els més desvalguts. “Va fer un viatge a Occident 
i va venir a demanar-nos ajuda per a fer una Escola de 
Secundària al camp, on no n’hi havia cap. Ell oferia uns ter-
renys heretats del seu pare i ràpidament vam constituir 
una Associació amb quatre membres i vam demanar ajuda 
als familiars i amics per a ser-ne socis”, explica en Xavier. 
Corria l’any 1980 quan un grup de joves va començar a im-
partir classes de Secundària a l’aire lliure de l’Índia.

Des d’aleshores, i gràcies a la feina de molts voluntaris, 
l’Escola Parameswar no ha parat de créixer, i ara ha esde-
vingut un centre per a nois i noies de totes les castes i reli-
gions del poblet de Gengauram i altres del voltant, a uns 50 
kilòmetres al nord de Tiruvannamalai.

La principal creença d’AJUTSI és la idea de que la edu-
cació és la clau per a evolucionar les societats. És per això 
que, tot i ser el projecte principal, des de l’associació han 
provat de no només quedar-se amb el projecte de l’Escola, 
sinó que també han engegat altre accions com la d’ense-
nyar a les dones a cosir a màquina, o la d’obrir-hi una bibli-
oteca que ha esdevingut un petit espai on els alumnes no 
només hi llegeixen, sinó que també fan activitats creati-
ves, treballs manuals, decoren, pinten, canten i ballen. Fins 
i tot, han acompanyat estudiants de Parameswar a cursar 
estudis superiors a través del fi nançament amb microcrè-
dits, fet que els ha facilitat obtenir millors feines que les 
habituals per a la gent de la zona.

Per tal de tirar endavant els seus projectes, AJUTSI no 
es basa només en l’ajuda del seu centenar de socis i de tots 
els seus voluntaris. També organitzen activitats recurrents, 
com els sopars de primavera, tallers de Bollywood, tast de 
cuina índia, el Concert del Nadal o la trobada que fan amb 
el Col·lectiu d’Entitats de Cooperació de Gràcia: Gràcia 
Solidària.

Després d’un dia de prendre decisions sobre activitats i 
accions a realitzar, repassar la situació de l’Escola i les se-
ves instal·lacions, i d’atendre altres temes que puguin sor-
gir, en Xavier torna a la ciutat entre l’aire fresc de les pal-
meres i cocoters, albirant els camps d’arròs. A casa l’espera 
el temps per ell i la prescriptiva becaina que l’Uncle Xavi 
mai perdona.•

Alumnes de l'escola Parameswar, el projecte que des de fa 40 anys l'entitat AJUTSI porta a terme a l'Índia. Foto: Cedida

Educació, la clau

La torratxa

Setembre 

Valentina Baratti

 

Setembre és el mes dels bons pro-
pòsits. El mes de tornada a l'esco-
la, encara que aquesta vegada serà 

més complicat. Pel que sembla ani-
rem improvisant amb tot. Hi ha qui diu 
que aquesta és una oportunitat única, 
altres que diuen que serà una catàs-
trofe. Els que veuen la situació actual 
com el gran complot per part dels go-
verns, de les companyies farmacèuti-
ques, dels poderosos. Qui pensa que has 
de portar mascareta, també hi ha que 
pensa el contrari. La pandèmia actu-
al ha polaritzat la societat fi ns al punt 
que la paraula veritat no signifi ca res. 

Tothom l'utilitza a la seva manera. El 
mateix passa amb la paraula llibertat. 
La veritat i la llibertat són les més pro-
nunciades, escrites, publicades. Llavors 
comencen a perdre el seu contingut, el 
seu signifi cat i es tornen nues, sense re-
mei. Si la vida ja era dura, ara encara 
ho és més. Per a aquells que han perdut 
poder adquisitiu és un malson, per a 
aquells que el tenen és una crida a afer-
rar-se’n encara més.

M'hauria agradat parlar de l'últim lli-
bre que he llegit, l'última pel·lícula que 
he vist i refl exionar sobre l'existència i 
l'amor. M'hauria agradat compartir l'ex-
periència dels últims viatges realitzats, 
així com el meravellós menjar que he 
trobat. Però no serà així, és massa de la 
incertesa que recorre el nostre temps. 
Ni tan sols puc comprar un bitllet d'avió 
sense por de que me’l cancel·lin. Millor 
concentrar-se en el dia a dia, sense mol-
ta pretensió. Estem en un món distòpic, 
i no tenim ni idea del que passarà.•

Millor centrar-se en el 
dia a dia, sense molta 
pretensió; estem en 
un món distòpic

Gràcies al suport de:


