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L'Ajuntament retoca l'illa Quiró
d'equipaments i habitatges
i li calcula quatre anys d'obres
Vuit anys després de la compra municipal i enderroc de l'antiga clínica,
l'aprovació inicial del pla especial engega la proposta pactada amb els veïns

Albert Balanzà

G
L'actual Quirhort, on va l'illa de pisos i equipaments. Foto: A. B.
Gràcies al suport de:

ràcia no registrarà en aquest mandat grans moviments de terrenys més enllà dels ja iniciats,
sobretot en els nous equipaments de Vallcarca,
però si n'hi ha un que li toca pels anys que fa que
crema etapes és l'anomenada Illa Quiró, al carrer
Mare de Déu de Montserrat, on ﬁns al 2007 hi va haver la
clínica Quirón. El grup hospitalari, gràcies a una permuta municipal, va poder construir un nou centre a la plaça
Alfons Comín i l'antic espai va patir alguns traspassos de
propietat com a conseqüència de la crisi ﬁns que el 2012
l'Ajuntament el va comprar i enderrocar.
Els anys han passat, amb el ﬁnal de l'última crisi i amb
el tancament d'un procés participatiu que va projectar un
nou ediﬁci a partir de la proposta Fòrum Veïnal, el qual
destacava per una promoció de 85 habitatges per a gent
gran i onze unitats de convivència i equipaments als baixos, però també per un gran auditori i terrasses per a horts

i cinema. El projecte de Fòrum Veïnal retocava en part una
primera presentació de l'Ajuntament, que en el mandat de
Xavier Trias va prometre 100 habitatges.
Ara la comissió de govern de l'Ajuntament ha aprovat
aquest agost un pla especial urbanístic que signiﬁca la primera concreció política del projecte deﬁnitiu, que encara introdueix un últim retoc mínim per adequar l'alçada
ﬁnal al valor que li determina el Pla General i al desnivell
del carrer. A efectes visuals, segons la memòria del projecte a la qual ha tingut accés aquest setmanari, la façana es
subdividirà en dues parts gairebé iguals. En el dibuix de
l'avantprojecte, la part central era més baixa que les laterals, en un bloc total que preveu planta soterrània, planta
baixa, planta altell i alçada de quatre o cinc pisos.
La memòria, després que la comissió d'habitatge del
districte del passat juliol detallés que les obres de l'Illa
Quiró podien començar el segon semestre de 2021, calcula que l'aprovació deﬁnitiva de tots els tràmits pot donar
pas ja a una execució d'obres aproximadament d'uns quatre anys. Pàgina 5
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Eugeni Rodoreda,
exlíder d'Unió,
exposarà quadres
a la Sedeta

L'exportaveu adjunt del
grup municipal de CiU
al Districte i exdirigent
d'Unió Eugeni Rodoreda,
un cop tancada la seva
etapa política que el va
dur encara a Demòcrates
a la llista Graupera,
farà el salt oﬁcial a
la pintura amb una
primera exposició dels
seus quadres a la Sedeta
entre el 14 de desembre i
el 8 de gener. Rodoreda,
que s'ha concentrat en
aquesta faceta des que
es va jubilar fa un any, ja
té una quinzena d'obres
per triar. al voltant de la
sostenibilitat i la pau.

El consell del
Coll, convocat per
analitzar la crisi
de la Creueta
Després de la petició en
bloc de tota l'oposició
per analitzar la crisi en la
reestrena de la piscina del
Parc de la Creueta, arran
d'una reparació d'última
hora que ja ha provocat
un centenar de ferits,
el Districte ha convocat
dimecres que ve, 16 de
setembre, la comissió
de seguiment del consell
de barri del Coll, on es
donarà resposta a les
preguntes acumulades.

Política
Pep Creus (ERC): "No hi
ha desmobilització sinó
parèntesi; no toca una
'mani' de tres milions"
"Sóc també un president pont; repetir no es habitual", diu

estar ensorrat, només que ara no
toca una mobilització de tres milions de persones.

Albert Balanzà

P

ep Creus Vidal (Gràcia, 1969)
és el nou president d'ERC a
Gràcia, un cop l'assemblea
del Casal Francesc Macià el
va elegir per àmplia majoria
al juliol. Creus milita a ERC des de
2015 ("sóc ﬁll del 9-N", diu), tot i que
ve de la històrica Crida i del món de
la cooperació internacional.
Relleu de president, retorn de veterans i reivindicació de continuisme. Com és la nova executiva?
El ﬁns ara president, Toni López,
es va reivindicar com a president
pont i el recanvi no havia de ser
jo, sinó una dona, que hagués pogut ser l'Olga Hiraldo, portaveu del
grup municipal, però no volíem que
s'acumulessin càrrecs.
Tu també ets un president pont?
Segurament, però, en la política de
districte, repetir no és habitual.
No repetir és difícil d'entendre
quan el partit té un bon moment.
Puc repetir però no és el meu objectiu. Vull construir una executiva continuista però sempre pensant en la renovació.
Ara fa un any l'Ajuntament se us va
escapar er un pèl. El canvi de president és per fer que no se us escapi?
El nostre objectiu és guanyar,
però els canvis interns no responen tant a una clau electoral com

Paradoxalment els consellers
d'ERC s'han deixat veure aquest
estiu amb el problema de les terrasses o ajudant a traslladar l'arxiu
Bruguera a Terrassa.
Ha sorgit per generació espontània.
Tenim uns consellers joves, que viuen la política d'aquesta manera.
Socialment la política viu una certa
crisi, però la idea de ser desinteressats l'entenem així. No és impostat
ni cap estratègia.

Pep Creus Vidal, després de l'entrevista, sota l'alzina d'Encarnació. Foto: A. B.

a una clau interna. Els militants
locals abans som veïns i interpretem els problemes des de la visió
d'ERC. Per guanyar va faltar molt
poc; ens va afectar la divisió del
vot cap a Primàries i la CUP. En
lloc de concentrar vot, es va centrifugar.
Com es motiva la militància en
aquest moment de reclusió a casa,
començant per la Diada?
Al casal en 15 dies vam passar a telemàtic el que fèiem presencialment,
però no és el mateix ni el que voldríem. Encara estem en una fase de
grans incògnites, i més nosaltres
que ens basem molt en el contacte
amb la gent. No sabem com farem
la campanya.

Ja treballeu com si la campanya fos
imminent.
Sí, sobretot quan hem anat avançant cap a la data de resolució del
judici que pot inhabilitar el president Torra.
La desmobilització física pot fer
perdre militants?
Els partits fa anys que es replantegen el funcionament i els cal una
reestructuració, però no és fàcil.
El contacte telemàtic és una opció.
No crec, però, que hi hagi desmobilització sinó parèntesi. Pot ser
que no omplim a la Diada, però no
perquè estic desmobilitzat sinó a
l'espera de mobilitzar-me. Ho veurem si a les eleccions baixa la participació. Carrers buits no vol dir

Neix Agita't, grup llibertari
per fer actes transversals
Vinculat a l'Ateneu i recuperant símbols de l'ateneu del carrer
Perill, el col·lectiu ja programa sobre Àfrica i sobre el món gitano
A. B.

V

inculats a l'Ateneu Llibertari
del carrer Alsina però reivindicant la memòria de l'ateneu històric del carrer Perill, una
dotzena d'activistes han impulsat
aquest estiu Agita't Gràcia, un nou
grup per impulsar actes transversals. Tot i que com a Ateneu ja s'ha-

vien generat algunes experiències amb Ajoblanco o amb Joves
Gitanos, ara la crida és deﬁnitivament oberta "a la Taifa, La Canibal,
La Torna, l'Ateneu Roig, la Violeta,
el Banc Expropiat...", explica Xavi
Oller, un dels portaveus. El calendari arrenca, principalment amb
seu a l'Ateneu, aquest divendres
amb un recital de poesia del xilè
Javier Peralta o ja a l'octubre, el

dia 9, amb una xerrada de Faye
Seckva, sobre mutilació genital
femenina a l'Àfrica. El 22 d'octubre hi haurà un recital de garrotins de Lleida en col·laboració amb
col·lectius gitanos.
Oller remarca que l'agenda llibertària no es deixa de banda,
perquè ja preparen un homenatge a l'activista Doris Enzinger,
però l'objectiu a mig termini del

El logo d'Agita't. Foto: Cedida

nou grup és la creació d'una "coordinadora cultural" i "barrejar-nos
amb altres entitats sense deixar de
recollir el pensament llibertari".
Com a imatge del col·lectiu,
Agita't ha aprovat aquesta setma-

També calia un reimpuls del grup
municipal?
Sí, per què no? El casal va apostar per l'Olga, que ja era secretària
d'organització, i va guanyar amb
molta claredat.
Ara entrem en una fase de precampanya, però a Gràcia quines prioritats immediates hi veus?
Com a pla de xoc més immediat cal
afrontar el vessant humanitari: la
gent que es queda sense habitatge
i que no té recursos ni per menjar.
En un segon nivell, com ajudem el
teixit econòmic, perquè no ens podem permetre que tanqui la meitat del comerç. Hem de parar el
cop en aquests dos àmbits. Si trio
un tercer, jo que hi vic al costat,
voldria salvar ja les casetes d'Encarnació, però no sé si hi haurà
diners. Caldrà rescatar primer les
persones.

•

na un símbol històric: el logo que
va fer servir l'Ateneu Llibertari
de Gràcia del carrer Perill durant
bona part dels anys vuitanta i que
la porta metàl·lica de l'Ateneu va
tenir pintat fins al 2002 quan
aquest Ateneu va tancar. "És un
logo que vol refermar la pertinença gracienca del grup i que recull,
adaptada, simbologia tradicional
de la Vila de Gràcia, i al mateix
temps ens remet al vell municipalisme llibertari", explica el grup en
un comunicat oﬁcial.
Remarcant aquesta sintonia amb
l'històric ateneu del carrer Perill,
Agita't subratlla que el fil negre
continua perquè l'Ateneu Llibertari
"treballava sovint coordinadament
amb altres entitats gracienques,
destacant les associacions de veïns,
els grups ecologistes, els grupuscles
independentistes o els veïns i les veïnes del carrer Perill".

•
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Societat
L'illa Quiró d'habitatges
i equipaments avança en
el pla especial i calcula
quatre anys d'obres
La comissió de govern fa l'aprovació inicial d'un projecte
que es remunta al 2012 amb la compra municipal de l'espai
Albert Balanzà

La façana es
dividirà en dos
blocs per adequar
l'alçada del PGM i el
desnivell del carrer

E

ls terrenys de l'antiga clínica Quirón, al carrer Mare
de Déu de Montserrat, per
sobre del camp de l'Europa i de camí cap a la plaça
Sanllehy i el Park Güell, fa anys
que són un gran hort urbà. Vuit
anys han passat ja des que l'Ajuntament va comprar l'espai al Banc
Santander i va enderrocar l'hospital, que es va traslladar a un
ﬂamant ediﬁci a la plaça Alfons
Comín gràcies a una complexa
permuta de terrenys. De fet, ja
han passat 13 anys des que l'hospital va tancar portes a l'antic emplaçament.
En els últims anys, entre promeses municipals i processos
participatius, el veïnat només ha
vist com el projecte es movia en
el món de les idees i de les possibles dates de construcció, sempre caducades. El novembre de
2018 (vegeu L'Independent número 733), però, hi va haver una
primera concreció d'aquest debat,
dels requisits de l'Ajuntament i de
les idees dels experts arquitectes,
amb el projecte Fòrum Veïnal, que
va dibuixar un nou ediﬁci basat
en una estructura asimètrica amb
balcons a les tres primeres plan-

La proposta orientativa del novembre de 2018, ara retocada Foto: Cedida

tes i grans ﬁ nestrals a peu de carrer. “No hi haurà més de 24 habitatges per planta”, apuntava
el projecte, que atorgava un total de 85 habitatges dotacionals
i una mitjana de 45 metres quadrats als pisos. Però també a peu
de carrer l’illa d’equipaments hi
preveia un espai interior amb un
bar i les escales d’accés a un gran
auditori soterrat de 1.500 metres
quadrats. Grans terrasses, on s’hi
traslladaria l’espai d’horts urbans
actual i s’hi ubicaria un espai per
a projeccions de cinema o de des-

cans o espais compartits de cuina
i menjador completaven el projecte guanyador. En total hi haurà onze unitats de convivència i
equipaments als baixos (un casal
de barri, un espai de gent gran i
un espai jove). Del que sembla que
no queda ni rastre és del pàqruing
de 39 places inicialment proposat.
Sobre la base del projecte guanyador, en tot cas, aquest estiu ha
arribat el segon moviment de relleu, i possiblement un dels més
importants: la comissió de govern
ha aprovat inicialment el pla es-

pecial del projecte, que respecta
gairebé al 100% la idea del Fòrum
Veïnal amb uns petits retocs. La
memòria del pla especial, a la qual
ha tingut accés aquest setmanari,
detalla ara que la façana ja no tindrà una part més baixa al centre
sinó que es dividirà en dos blocs
iguals per adequar l'alçada que
determina el Pla General i véncer
el desnivell del carrer. El bloc total preveu planta soterrània, planta baixa, planta altell i alçada de
quatre o cinc pisos.
L'horitzó de l'estrena, sigui
com vulgui, encara queda lluny
a pesar que el veïnat va rebre
el compromís de ﬁnalització en
aquest mandat: les últimes dates oﬁcials són el segon semestre
de 2021 com a inici (previsió de la
comissió d'habitatge del Districte
del passat juliol) i quatre anys
d'obres, tal com especiﬁca la memòria del pla especial.

•
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La queixa de Gràcia
Nord fa efecte i
el local d'entitats
torna a lluir net

L'AV Gràcia Nord-Vallcarca
s'ha endut una alegria
la passada setmana en
trobar-se la façana del
local d'entitats sense les
pintades que abans de
l'estiu van tapar del tot
la visió des de l'interior.
"No sabem si ha estat
Patrimoni o el Districte,
però almenys està net",
apunten a l'associació.
Ara ja es veu l'entrada
amb plantes de l'escala
de veïns del número 105,
ubicat també als baixos del
primer ediﬁci de reallotjats
del pla Vallcarca.

Jornades contra
les presons,
a l'hort de Ca
la Trava
Sota el lema A terra
els murs, dissabte 12 i
diumenge 13 l'hort de Ca
La Trava (Travessera de
Gràcia 154) acull xerrades
i actuacions amb la
solidaritat amb els presos
i contra les presons com
eixos. Col·lectius com
Iridia explicaran què
són els departaments
especials de règim tancat
i també es projectarà el
documental sobre Pedro
Álvarez.

La Festa Major de la Salut, amb reserva prèvia
La plaça de la Natura del Park Güell serà l'escenari del pregó i els veïns ajudaran a guarnir balcons de gent gran

A. B.

L

a Festa Major dels barris del
nord, que sempre es fa al
setembre, almenys té programa assegurat al barri
de la Salut, encara que enguany es concentrarà en tres dies,
del 18 al 20, i la majoria d'activitats es faran amb reserva prèvia.
"Les tradicions i les bones raons
per fer festa encara hi són!", diuen els festers al programa provisional, que encara aquest dimecres estava pendent de decidir qui
seria el pregoner o pregonera des-

prés d'una reunió sense acord deﬁnitiu que es va fer dimarts.
La plaça de la Natura del Park
Güell, ja estrenada del tot després
de dos anys de reformes, serà l'escenari en tot cas del pregó el pròxim 18 de setembre a ales 18 hores. El protagonista -es plantejava
un professional sanitari o un treballador del mercat- estarà acompanyat de la Batucargol i d'un espectacle de MusicActiva.
La resta del programa pivota
sobretot entre dos espais: l'espai
Quiró i el casal La Miranda, on totes
les persones que hi vulguin assistir
han de fer la reserva prèvia obliga-

Avisos de retirada d'aparcament per la Festa Major de la Salut . Foto: A. B.

tòria al link https://bit.ly/reservesfestamajor i encara en el cas de la
Miranda se sortejaran les places si
la inscripció supera l'aforament. A
nivell artístic, per exemple, una de
les cites més llamineres és el concert que farà Tori Sparks diumenge 20 a les 13 hores. En altres espais
com la plaça Lesseps, dissabte 19 es
farà la Less Party, la festa jove, amb
reserva prèvia d'accés.
El toc original també anirà a
càrrec dels veïns, que visitaran la
gent gran del barri i els ajudaran
a guarnir els balcons en una iniciativa anomenada Festa Major a
domicili.

•
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Pivots a Mare de
Déu de la Salut per
impedir aparcar
sobre la vorera
Els veïns demanen també per al
vianant l'espai creixent de motos

Urbania International
ven el solar que va
comprar el 2017 per
enderrocar el convent
del Coll del Portell
La ﬁnca acumula males herbes des que va anar a terra l'espai
ediﬁcat i la promoció immobiliària de 24 pisos de luxe desapareix

Les monges de
la congregació
de Cristo Rey
van marxar el
juny de 2017

A.B.

E

ls veïns organitzats del carrer Mare de Déu de la
Salut, sobretot molt actius en qüestions de mobilitat, han tingut aquesta setmana per ﬁ una bona
notícia després de mesos de denunciar l'aparcament
incontrolat sobre vorera en el tram entre Escorial i
Larrard, on hi ha equipaments com l'hospital sociosanitari Mutuam Güell o la parròquia de la Mare de Déu
de la Salut. L'Ajuntament ha decidit impedir l'aparcament de turismes sobre la vorera amb una ﬁlera de
pivots que almenys farà impossible l'estacionament
amb les quatre rodes. L'espai on ﬁns ara aparcaven inadequadament molts cotxes, sobretot taxis o repartidors de càrrega i descàrrega, ha quedat senyalitzat
com un nou espai per a motos. Els veïns insisteixen
que la vorera, que ja tenia dos punts senyalitzats per a
motos, ha de ser per als vianants.

•

Coronologia, indrets
i racons del Coll des
d'una altra òptica
Coronologia, fotograﬁa de moda en conﬁnament és l’exposició del setembre al centre cívic del Coll. L'autora,
Nina W. Melton, veïna del barri, que no va poder treballar ni amb models ni al seu estudi durant la crisi sanitària, va buscar alternatives per seguir amb el projecte,
va crear ﬂors i va trobar un ritme com a fotògrafa de
moda. La mostra, ﬁns al 2 d’octubre, descobreix indrets
i racons del barri des d’una altra òptica.

•

Les males herbes, al solar on hi havia el convent. Foto: A. B.

A. B.

E

l projecte de construcció
de 24 apartaments de luxe
en el lloc on ﬁns al juny de
2017 hi havia hagut la el
convent de la congregació
d’arrel murciana de Cristo Rey, a
l’avinguda del Coll del Portell 69,
a tocar del Park Güell, ha passat a
millor vida i només hi queda ara
un solar amb males herbes cada
vegada més altes i un canvi de
mans inesperat en la propietat.
La promotora Urbania International, que ﬁns fa pocs mesos publicitava amb tota mena de detalls
el projecte immobiliari, ha eliminat del seu web la iniciativa del carrer Sostres 6 -l'altra adreça on toca

la ﬁnca- i fonts internes han explicat que el solar s'ha venut "a un altre promotor". En el seu moment,
la promotora, famosa per impulsar projectes com Icon a Marbella
o la Torre Borealis a Madrid, va
aterrar a la part alta del districte
de Gràcia remarcant l'interès per
"un terreny que mai ha estat en
el mercat" i que oferia "una oportunitat única per a la construcció
d'apartaments a la zona".
Tant en aquelles primeres aproximacions -una nota oﬁcial- com
en els detalls del projecte, Urbania
va posar l'accent en la ubicació
de la promoció, a tocar del Park
Güell, i no va amagar en cap cas
que la promoció implicava la demolició total del convent del Coll
del Portell. L'operació es va tancar

l'abril de 2017, les últimes monges
de la congregació de Cristo Rey
van fer l'última missa per als veïns el juny d'aquell any i l'Ajuntament va autoritzar les obres d'enderroc l'agost. Per Nadal de ja no
quedava ni rastre del convent ni
dels seus jardins, presidits històricament per una estàtua de Crist
pels 50 anys de la congregació.
Ara el panorama que s'obre,
com a conseqüència del canvi de
promotor i de les poques pistes
de moviment que hi ha a la ﬁnca,
és incert a l'espera que una nova
promotora engegui un nou projecte immobiliari.
L'estat totalment diafan del solar no ha variat en els últims tres
anys i l'únic que ha canviat és la
substitució de la porta d’accés
principal per dues portes de planxa que permeten l’entrada de maquinària de construcció i l’eliminació física també de la part annexa
que anys enrere havia estat local
de l’associació de veïns de CollVallcarca. Les monges de la congregació fa anys que s'han installat deﬁnitivament a Múrcia.

•

La coordinadora d'AMPA de Gràcia
lidera un no al protocol sanitari a BCN
L'Univers estrena l'espai de protecció al carrer Bailèn
A. B.

E

ls coordinadora d'Associacions de Mares i Pares de
Gràcia, que agrupa aquestes
plataformes de les escoles públiques, ha impulsat aquesta setmana una moció als consells escolars de cada centre per rebutjar
el protocol sanitari establert pel
Departament i el Consorci d'Educació en aquest inici de curs.
En un missatge distribuït per
les xarxes internes, la coordinadora gracienca argumenta que

cal "evidenciar una postura uniﬁcada, forta, crítica i contundent"
contra aquestes directrius que
ha deixat les escoles "desateses i
sense recursos personals i materials". L'acció consisteix a recollir la disconformitat dels centres
a través d'una moció que s'aprovarà en cada consell. "És un no al
Departament i al Consorci, a la
seva falta de previsió i nefasta gestió", apunta el missatge.
La coordinadora d'AMPA de
Gràcia proposa que a l'acta dels
consells hi ﬁguri un paràgraf que
deplora la "inacció que vulnera

el dret fonamental a l'educació
i la seguretat de mestres, alumnat, famílies imonitoratge". El
text també fa palès que s'ha obligat els equips directius a fer protocols amb mitjans insuficients,
"havent de renunciar a projectes
educatius i a avenços pedagògics
fets en aquests últims anys", i el retrocés que això suposa, alhora que
reconeix l'esforç fet pels equips
directius "en aquests mesos d'incertesa". L'acció preveu continuar
difonent a les xarxes socials i mitjans de comunicació l'existència
de l'acció comuna de les escoles

L'espai de protecció de l'escola L'Univers, ja gairebé enllestit. Foto: A. B.

públiques de Barcelona i reclamar
la responsabilitat de les autoritats.
D'altra banda, l'escola L'Univers
estrenarà amb el nou curs l'espai

de protecció que ocuparà un carril de Bailèn. Els treballs, iniciats
a l'agost, destaquen per una gran
tanca, bancs i jocs a terra.

•
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Juguem a les Places torna amb
més espai i triplicant monitors
per garantir la seguretat sanitària

7

Breus

L'Espai Jove
estrena un
mural dedicat
a les migrants

Gràcia estrena el joc col·laboratiu 'Fugint de la Covid' a Diamant en una edició on
només s'acceptaran deu participants alhora i es demanaran dades personals

Albert Balanzà

L

a tornada a l'escola també
és el retorn de nens i nenes
a les places després de l'horari lectiu i, en aquest sentit, les places del Diamant i
del Sol han arrencat una nova temporada de la campanya Juguem a
les Places amb la novetat principal de les mesures de seguretat sanitària. El detall més visible és el
tancament i l'ampliació de l'espai
tant del quiosc de jocs de Sol com
de les activitats de futbol botons
i dels jocs de taula que es despleguen al Diamant.
Un dels responsables de les
activitats, Enric Albaladejo, mànager de Buttonmaker, subratlla que l'objectiu de les activitats,
malgrat els protocols nous de seguretat, segueix sent el mateix:
"dinamitzar amb l'objectiu de la
diversió a través del joc i el que

La iniciativa Juguem a les Places, al Diamant l'any passat. Foto: Cedida

el joc aporta a nivell d'aprenentatge". Com a exemple d'aquesta
adaptació excepcional, Albaladejo
explica que al Diamant s'han triplicat els monitors (de tres a nou),

s'ha ampliat i subdividit l'espai
perquè hi càpiguen deu participants alhora amb les distàncies assegurades i es fa control de
temperatura, gel i mascareta a

tots els participants. "Ja hem viscut el primer dia d'activitat, el
passat divendres, i no hi ha hagut
cap problema, ni amb l'aportació
de dades que cal demanar per seguir la traçabilitat del virus si es
detecta un cas", apunta, i afegeix
que les dades queden a l'Ajuntament i no a l'empresa que gestiona el servei. Un xèrif, un doctor
i la capitana Tramuntana donen
la benvinguda als participants al
Diamant, on també hi ha una primícia, l'estrena del joc de taula
Fugint de la covid, on qui arriba
al ﬁnal -la vacuna- guanya.
L'estrena de la plaça del Sol,
prevista per aquest dilluns, s'ha
hagut de suspendre per la pluja,
però el calendari només ha engegat i hi haurà programació cada divendres a Diamant i cada dilluns a
Sol ﬁns al 19 d'octubre. Els torns
de joc seran de 50 minuts al primer lloc i de 40 al segon. L'horari
és de 17 hores a 20 hores.

L'Espai Jove La Fontana
ha arrencat activitats i
tallers aquesta setmana,
amb el cicle de cinema
documental els pròxims 17
i 23 de setembre a la plaça
interior de l'equipament,
i amb la sala d'estudi
oberta ﬁns a l'1 d'octubre.
Qui visiti l'espai enguany
trobarà com a novetat,
també a la plaça de dins,
un nou mural que l'artista
Carola Bagnato ha pintat
aquest estiu i que està
dedicat a les migrants i
que es caracteritza per la
sensibilitat poètica i els
colors.

•
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El Vila de Gràcia
d'escacs s'adapta
amb mesures
sanitàries

Esports
La gimnàstica inicia
el curs amb menys
ingressos i alumnes
El Gràcia GC veu inviable estar a punt per a les competicions
i Lluïsos considera "molt difícil competir aquest 2020"

Aforament reduït
a la meitat, neteja
regular de mans amb
gel hidroalcohòlic, i
desinfecció de la sala i
el material de joc. Així
es presenta la 14a edició
de l'Obert Vila de Gràcia
d’escacs, que organitza
el Club d'Escacs Tres
Peons i es disputarà del
28 de setembre al 30 de
novembre. La competició
es divideix en dos grups
de dies diferents (dilluns
i dimecres) perquè es
mantinguin les distàncies
de seguretat sanitàries
entre les taulers de joc.

El Club Gràcia
Futbol Sala fa un
sorteig amb la
bufanda oﬁcial
El Club Gràcia Futbol
Sala, que disputarà la
Tercera estatal després
de l'ascens al maig, ha
començat a animar l'aﬁció
amb un sorteig a través de
la xarxa d'Instagram. La
persona guanyadora rebrà
una bufanda oﬁcial de
l'equip, que s'ha presentat
aquest dissabte passat. El
termini per participar en
aquest sorteig ﬁnalitza
diumenge 13. El primer
equip ja ha començat la
pretemporada amb els
primers partits amistosos.

Àlex Gutiérrez Pascual

T

al com succeeix amb la
resta del món esportiu
gracienc que es dedica
a la formació d'infants,
adolescents i joves, l'arrencada del curs gimnàstic aquest
dilluns 14 està marcada per tres
incògnites: la capacitat econòmica suﬁcient per a mantenir les
mesures sanitàries, la por de les
famílies davant situacions de contagi i la preparació física de les
gimnastes de cara a les primeres
competicions. Amb aquestes tres
incerteses treballen aquests dies
entitats com el Gràcia Gimnàstic
Club i Lluïsos.
Tant l'entitat del carrer Molist
com la de la plaça del Nord van
començar l’1 de setembre passat
els entrenaments dels grups de
gimnastes de competició, mentre
que aquest dilluns 14 de setembre
iniciaran l'activitat amb els grups
d’infants de l'escola de gimnàstica. Per a María José Guirao, directora tècnica del Gràcia GC,
l'adequació de les instal·lacions
ha suposat “despeses més importants”. “Igual ens veiem obligats
a tancar”, afegeix amb preocupació Guirao. A més, l'entitat ha
vist com han baixat una trentena
d’inscripcions respecte l’any passat. En els grups de 3 a 6 anys s'ha
detectat més preocupació de les
famílies.
En el cas de Lluïsos, l'entitat ha
optat per no incorporar noves inscripcions, amb l'objectiu d'aconseguir grups estables més reduïts.
Seguint amb les normes de seguretat sanitària, Lluïsos realitzarà les entrades i sortides al gim-

El Gràcia Gimnàstic Club ha optat pel Park Güell per a activitats físiques com estiraments o curses. Foto: Gràcia GC

Recerca d'espais alternatius
per a la pràctica esportiva. El
Park Güell ha estat l'escenari
d'una part dels entrenaments
d'equips de diversos clubs
esportius, que busquen zones a
l'aire lliure. El grup de gimnastes
de competició del Gràcia GC s'ha
anat entrenant aquests dies al
pavelló del carrer Molist i han
realitzat estiraments i curses
en aquest espai públic obert.

nàs de manera esglaonada. En el
cas del Gràcia GC, al carrer Molist
s’utilitzaran dues portes diferents
del pavelló per a arribades i sortides.
Pel que fa a la competició, totes
dues entitats veuen inviable aconseguir la preparació adequada.
"Serà molt difícil competir aquest
2020", assegura el director tècnic
de Lluïsos, Paco López. Guirao coincideix amb López i argumenta
que no hi ha hagut una preparació
física suﬁcient i que els equips no
estaran a punt per a competir. Al
calendari de competicions ja s'han
ﬁxat els campionats d'Espanya de
Trampolí (11-13 de desembre) i de
Gimnàstica Acrobàtica (18-20 de
desembre).

•

Vedruna i SaFa Claror prioritzen la forma
física en l'estrena a Copa Catalunya
El club escolar també opta pels entrenaments "sense contacte"
À.G.P.

E

l Vedruna Bàsquet, que aquesta temporada disputarà la
Copa Catalunya amb l'equip
masculí després d'aconseguir l'ascens, veu amb escepticisme l'inici de la temporada regular, amb
especial preocupació en la forma
física. "Donem prioritat a la salut
abans que la competició", explica

Lídia Haro, coordinadora de l'entitat. Com la resta d’equips graciencs, té un protocol propi, per als
entrenaments a l’escola del carrer Gran i al del centre educatiu
Josep Maria de Sagarra. Una normativa que es basa en l’entrenament "sense contacte", a més dels
controls de temperatura i la desinfecció. En el nou format de la
Copa Catalunya amb tres grups de
deu equips, el conjunt que torna

a entrenar Marcos López i Lluïsos
han quedat situats al mateix grup.
I s’enfrontaran en el primer partit
de la temporada. L’altre equip gracienc que va pujar de categoria, el
Claret, està situat al grup 1.
A la Copa Catalunya femenina,
el SaFa Claror segueix la línia del
Vedruna. L'objectiu és competir
“amb molta calma i intentar fer-ho
el millor possible”, explica Bernat
Devant, el seu entrenador.

•

Vedruna i Lluïsos s'enfrontaran al debut Copa Catalunya masculina. Foto: X. Sendra
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El Club Excursionista
reprèn l'activitat social
amb una assemblea
L'entitat de muntanya s'estabilitza en el miler de socis i manté
aturada la secció de Senders, adreçada a més grans de 70 anys

L'Europa arrenca la
pretemporada amb
partits amb públic
i a porta tancada
El femení goleja (5-3) en un Nou
Sardenya amb la graderia buida
Foto: Àngel Garreta

À. Gutiérrez Pascual

E

l Club Excursionista de
Gràcia (CEG) vol deixar enrere el mal tràngol de l'activitat social aturada i recupera el pols després de la
reobertura de la seu del passatge
Mulet al juliol passat, amb un dels
espais més atractius: el rocòdrom.
Així, aquest dimecres va celebrar
l’assemblea general ordinària de
forma telemàtica, que va haver
d’ajornar per la crisi sanitària. Des
de l'entitat destaquen com en el període entre març i juny el club va
registrar un augment de socis. El
motiu principal: persones interessades en una llicència federativa i
disposar així de més temps per realitzar activitats físiques lluny de
casa durant l'estat d'alarma. La tendència actual són les baixes de cara
al 2021 i el CEG s’ha estabilitat en
prop de mil associades i associats.
Gràcies al suport de:

À.G.P.

L
El rocòdrom és un dels espais més atractius del club del passatge Mulet Foto: CEG

L’activitat esportiva a l'aire lliure
s’ha desenvolupat amb restriccions
en el nombre de participants. No ha
estat així a la secció de Senders, en
què bona part d'integrants tenen
més de 70 anys. Com que es tracta d’un grup de risc, les seves activitats es mantenen aturades i no

tenen data de represa. En el cas
d’altres seccions,com ara la de bicicleta de muntanya (BTT), realitzarà activitats i sortides ﬁns al proper mes d’octubre. Llavors la secció
de Muntanya agafarà el relleu de la
BTT, amb activitats que s’allargaran ﬁns a ﬁnals de juny.

•

’Europa continua la preparació de lliga amb dues
imatges diferents a les graderies. La primera són
els partits a porta tancada, com el de la golejada de
diumenge passat del femení al Nou Sardenya contra el
Pontenc (5-3, a la foto). L’altra són els amistosos amb
restriccions de públic assistent, com dissabte passat al
camp de l’Energia en la victòria del masculí davant el
Sants (2-3). El club escapulat ja sap que el cap de setmana tindrà almenys un partit de nou sense públic.
Serà el de l’equip masculí, diumenge 13 al camp del
Granollers (18:30). Dissabte 12, el conjunt de Vilajoana
s’enfrontarà al Vilassar de Mar a domicili i el femení
jugarà al camp del Llevant Les Planes (20h).

•

Opinió
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Cartes al director
Editorial
Independentistes
catalans

La prioritat de l’illa Quiró

Davant la situació actual dels partits independentistes catalans, em sembla important reproduir la següent faula:
"El vol de les oques: El vol de les oques
és el més clar exemple dels avantatges de
treballar en equip, Volen formant una V,
perquè cada ocell, al batre les seves ales,
produeix un moviment en l'aire que ajuda
a l'oca que va darrere. Volant en V, el grup
augmenta un 70% el seu poder de vol,
comparant al fet que cada ocell ho fes sol.
La unió fa la força. Cada vegada que una
oca es surt de la formació i sent la resistència de l'aire, s'adona de la diﬁcultat de
volar sol i immediatament es reincorpora
a el grup, per beneﬁciar-se de el poder del
company que va davant.
Units vencem, dividits caiem. Quan un líder de les oques es cansa, es passa a un
dels llocs de darrere i un altre oca pren el
seu lloc.
Tots hem d'estar disposats a assumir
responsabilitats.
Les oques que van darrere produeixen
un so i ho fan amb freqüència per estimular els que van davant a mantenir la velocitat.
Una paraula d'alè augmenta les forces.
Quan una oca malalta o cau ferit, dos
dels seus companys es surten de la formació i el segueixen per ajudar-lo i protegir-lo, i es queden amb ell ﬁns que està
novament en condicions de volar, o ﬁns
que mor.
Si només tinguéssim la intel·ligència
d'una oca, ens mantindríem un a costat de
l'altre, ajudant-nos i acompanyant-nos ".
En aquests moments de subdivisió dels
partits independentistes catalans, em
sembla que aquesta faula és summament
explícita i no cal entrar en més explicacions.
Des del tall de l'avinguda Meridiana,
que fem 3 dies de la setmana; així com el
de moltes altres manifestacions que es
fan arreu del territori, les nostres paraules d'ànim no en falten. Només cal que el
conjunt no defalleixi.
Amadeo Palliser Cifuentes

E

ls veïns de Gràcia, a força d’experiència i de concursos d’idees i de
procesos participatius i de tràmits cada cop més garantistes amb la
necessària transparencia i de dates aproximades que no es compleixen, han après amb els anys que el primer anunci d’un projecte per boca
d’un dirigent polític pot trigar diversos mandats a fer-se realitat. Hi ha
molts exemples que vénen al cap però l’illa d’equipaments Quiró hi encaixa perfectament: tancada la clínica el 2007, comprat l’espai al Banc
Santander per l’Ajuntament el 2012, enderrocat l’ediﬁci el 2014, obert el
procés participatiu el 2016, modiﬁcat el PGM per encabir-hi habitatge dotacional el 2017, fet públic el
concurs del projecte guanyador
el 2018… Els anys van passant i
encara faltava en aquesta tirallonga la redacció del projecte
bàsic i el projecte executiu, que
s’han enllestit ara.
No és que abans aquests
tràmits no fossin signiﬁcatius,
però l’aprovació inicial del pla
especial que l’Ajuntament va tirar endavant aquest agost és l’encaix que faltava a un tema tècnic d’ajustament de metres quadrats al Pla General i al nivell del carrer, i sembla
que el planejament ara sí que es pot fer a mida. Només falta que la data
del segon semestre de 2021 per iniciar les obres sigui deﬁnitivament la
bona, perquè els veïns tenien la promesa que aquest mandat estaría tot
fet i no será així: la memoria del pla especial parla de quatre anys d’obres.
Hi ha satisfacció en tot cas a nivel intern municipal en aquests temps
on només hi ha diners per pintura a l’asfalt i urbanisme tàctic. Un compromís amb un projecte com l’illa Quiró no deixa de ser un luxe però
també un premi a l’espera i a la paciencia d’un barri, el de la Salut, que
fa massa anys que espera un casal de barri, un espai de gent gran, un espai jove i una illa d’habitatges dotacionals en una de les zones de la ciutat menys ateses en aquest sentit. Si en aquest mandat només es pot fer
una o dues coses a Gràcia (Vallcarca sempre com a líder de l’espera eterna), que l’illa Quiró hi tingui prioritat.

Salta una altra data:
la memòria del pla
especial parla de
quatre anys d'obres

El carrer Manrique de Lara no surt a les guies turístiques,
malgrat que és l'entrada lateral a les famoses casetes del
carrer Encarnació, símbol de l'última lluita veïnal que amb
la reconcentració del pressupost municipal per la crisi sanitària ja veurem com acaba. Allà, a Manrique de Lara, s'hi fan les assemblees de Salvem L'Alzina i altres activitats menys conegudes com
els exercicis a l'aire lliure del veí gimnàs Crossﬁt. Dimarts al migdia ﬁns
i tot un usuari va treure una màquina del gimnàs i se la va instal·lar al
carreró, i anar fent, pim, pam, pim, pam...
El
dependent

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

I Concurs de Fotografia
de Gràcia

Premis valorats fins a 200€

Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.
Dues modalitats: professional i popular
De l’1 d’agost al 30 de setembre 2020
Consulta les bases al web

És violència masclista
Conxa Garcia

U

s apropo la campanya
“Identiﬁquem la violència masclista per fer-la ben visible”, que es
durà a terme durant aquest mes de setembre, davant la normalització elevada de moltes actituds violentes. Aquesta
situació a empès la Plataforma unitària
contra les violències de Gènere a voler
visibilitzar diferents formes de violència
cap a les dones. Algunes son molt clares
i rebutjades per la majoria, però d'altres
més subtils, es justiﬁquen envoltades
d'una càrrega cultural difícil d'esborrar
d'una societat amb un patriarcat molt

La campanya pretén
visibilitzar les violències
masclistes per aprendre
a identiﬁcar-les
arrelat. Durant tot el mes de setembre,
la Plataforma compartirà a les xarxes
socials un seguit de gif amb el hashtag
#ÉsViolènciaMasclista amb els quals
volen visibilitzar aquesta violència per
aprendre a identiﬁcar-la i a no tolerar-la.
Us animem a seguir aquesta campanya
a les xarxes i a compartir-la amb el hashtag #EsViolènciaMasclista per aconseguir un major impacte entre totes.
Entreu al web de la Plataforma per
informar-vos de les iniciatives que té
en marxa i de les que posi en marxa
aquest curs i recordeu les concentracions a la plaça Sant Jaume dels tercers
dilluns de mes en rebuig de la violència
contra les dones.

•
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20è Aniversari

Ull de
dona

(fotografia feta amb mòbil)
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Opinió convidada

el
bloc

Joanna Chichelnitzky i Nora Tarnow

Hipòcrates

La història es repeteix,
dos esplais al carrer

Josep A. Torralba

S
Joanna Chichelnitzky (Fotomovimiento)

A

quest 31 d’agost dos esplais de la Vila de Gràcia
s’han quedat sense local en acabar-se el contracte entre les Carmelites –les monges a càrrec de la
gestió de l’espai– i el Districte de Gràcia. Les dues
entitats havien de deixar l’espai abans de l’estiu,
però a causa de la situació de pandèmia actual, la data s’ha
anat posposant ﬁns ara.
Els esplais treballen des del voluntariat mitjançant un
projecte educatiu basat en la llibertat, l’esperit crític, el
respecte i la inclusió social. Amb aquesta tasca contribueixen a enfortir el teixit associatiu dels barris i pobles. Són
espais de participació enfocats a la transformació social
que les monitores que en formen part consideren vital per
a infants i joves.
L’Esplai Matinada-Pòrtics i l’Espurna de Gràcia són dos
esplais formats per unes 200 famílies i més de 50 monitores voluntàries. Durant els seus anys en actiu no han tingut gens fàcil poder realitzar la seva tasca educativa amb
normalitat i en condicions. El Matinada-Pòrtics ha hagut
de passar per molts espais diferents per dur a terme el seu
projecte. Fins i tot hi ha hagut èpoques en que no tenien
cap local i havien d’utilitzar els carrers i places del barri i
fer reunions en bars i domicilis privats. L’Espurna també
ha viscut una situació similar quan, a causa del seu nou
enfocament laic, va quedar sense local en separar-se de la
Parròquia situada a la Riera de Sant Miquel.
L’any 2014, els dos esplais van entrar conjuntament a un
local del carrer Jaén mentre l’Ajuntament els buscava un
espai deﬁnitiu. L’espai era massa petit i poc adequat per
fer-hi activitats. En aquest temps s’han hagut de fer moltes
obres i han patit infectacions de rates. El 31 d’agost van haver d’abandonar el local i el Districte segueix sense oferirlos el local que els havia promès.
Les monitores han trobat una solució provisional que
consisteix en disseminar el material en diferents espais (el
Casal Popular Tres Lliris, altres esplais i caus, l’Espai Jove
la Fontana i cases particulars). Però això no els soluciona
la manca d’un espai per reunir-se i poder fer activitats. A
més, denuncien que cap d’aquests espais és una solució donada per part del Districte, ja que ha sigut el mateix jovent
del barri que s’ha organitzat com a mostra de solidaritat.
Els esplais necessiten un punt de trobada, un lloc on reunir-se sense restriccions horàries, poder realitzar activitats i guardar-hi material. La realitat en la qual es troben
no és aquesta: es veuen obligades a subsistir sense local,
pagant lloguers desorbitats, o bé conformant-se amb equipaments públics que no responen a les seves necessitats.
Aﬁrmen que “ja fa anys que a Barcelona els esplais i caus
estan sotmesos a un assetjament constant per part d’ens

Gràcies al suport de:

í. Segurament heu deduït bé, i he
canviat una lletra del titular per no
començar molt agressiu. Sembla
mentida, com està patint la gent de la
cultura popular l’efecte de la pandèmia,
o, altrament conegut, la falta d’assumir responsabilitats i uns llargs anys de
feina no feta degudament de les altes
esferes. Com sempre en aquests casos,
la gent que es dedica a la política busca
les solucions més inversemblants i senzilles, (sí...sí, contradictori) per creure
que fan un bon servei a la ciutadania a
qui sempre li demana que siguin responsables, per després, quan aquests ho
són, destrossar les seves il·lusions sense
pietat.

És curiós però crec
que la política ja és la
ciència on s'ha de dir
allò que un vol sentir
Els esplais necessiten un punt de
trobada, un lloc on reunir-se sense
restriccions horàries, poder realitzar
activitats i guardar-hi material. Però
es veuen obligades a subsistir sense
local o pagant lloguers desorbitats
privats i de l’administració que els deixa sense espais on
poder realitzar la seva tasca educativa”. Reiteren la poca
voluntat política i la manca de reconeixement per a l’educació en el lleure. Asseguren que les veuen joves i inexpertes, i que des de la seva posició de poder pretenen invisibilitzar-les i apartar-les de la realitat social dels barris.
Aquest 1 de setembre els dos esplais han iniciat una
campanya a Twitter amb el nom @notenimlocal per denunciar que des de l’Ajuntament no se’ls ha donat cap
espai on poder continuar amb la seva tasca. Sense local
se’ls aboca una situació d’inestabilitat i vulnerabilitat que
es veu agreujada per la pandèmia de la COVID 19. Així doncs, llencen aquesta campanya per visibilitzar la seva situació i reivindicar un local digne, “per no tornar a viure
aquesta situació, a Barcelona ni enlloc”, amb el lema: cap
esplai ni cau sense local!

•

Crec que la política ja és la ciència on
s’ha de dir allò que un vol sentir. Sí, curiós, però jo és el que vaig entendre després d’una reunió sobre Festes Majors,
on vaig ser present, amb els màxims
responsables de cultura i participació
de l’Ajuntament de Barcelona. Tot eren
agraïments i grans paraules: que som
indispensables, que som un fet diferencial per la ciutat i, com no, promeses...
Ves per on, que els amics del Barri del
Farró van rebre el vistiplau per part del
PROCICAT per poder dur a terme la seva
Festa Major, excepte una activitat, una
mostra de que tot i les diﬁcultats, havien
treballat amb una màxima il·lusió i una
gran responsabilitat. Però, quina casualitat, la Ponència d’Esdeveniments de
l’Ajuntament els hi redueix l’aforament
d’aquestes activitats d’una manera dràstica... Resultat: no hi haurà Festa Major
del Farró.
En resum, no ens deixem enganyar
més i potser seria hora de començar una
revolució, això sí, molt responsable.

•

Opinió
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Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

Nous actors polítics tres anys
després del referèndum

L

a centralitat de la vida política catalana no
rau a la presó o a l’exili, com cada dia intenten uns i altres, amb certa mala intenció.
Per sort, algunes noves propostes prenen
força per deixar el discurs victimista en
retirada i obrir una nova senda activa per refermar i concretar el mandat democràtic del Primer
d’Octubre i poder fer, de forma natural, la independència de Catalunya des de les institucions.
Els espanyols a Catalunya i a fora del país amb
molt poc esforç, només centrant-se en el que fan
i diuen els presos polítics catalans o els que gosen
parlar des de l’exili, han reconduït el debat públic
català de recuperació nacional en un debat que
ha estat i serà per sempre més, com a molt, el debat pels drets civils, aquí i arreu, com no podia ésser d’una altra manera.
Per tant, ni de la presó ni de l’exili en sortirà cap opció més que la denuncia de la vulneració d’uns drets individuals, certament lloables i
necessaris, que res tenen a veure amb la recuperació dels drets nacionals dels catalans, els quals
només es poden fer valdre des de la perspectiva
de l’acció política (col·lectiva).
La força espanyola, com qualsevol altra força
que ha d’ordenar la vida pública, és la que prové
d’instigar la por, i la millor caixa de ressonància, a
la mida d’Espanya, són els presos polítics i els exiliats catalans, que dia sí dia també ens recorden,
amb tota mena de detalls, com per tant poca cosa
com manifestar-se porten tres anys engarjolats o
malvivint en d’altres latituds.
La dignitat nacional que tant prediquen, uns
i altres, passa per traslladar molt més al poble
conﬁança i temprança, i també, ja d’una vegada,
en apartar-se per deixar que nous polítics o activistes maldin per conquerir les llibertats nacionals que ens han de donar protecció i seguretat.
Qualsevol lluita necessita una moral de victòria i
d’aﬁrmació que en cap cas passa per assumir tantes i tantes mancances, sobretot quan es fa des
d’una posició de feblesa total com és la que prové
de la presó o de l’exili.
Els presos polítics i els exiliats viuen reactivament, a tot el que els hi va passant, transmetent
desconcert i desànim a la població catalana, la
qual els hi ha atorgat un xec en blanc de 3 anys
llençat al pou de la història. La seva reacció sempre prové d’una nova decisió espanyola (normalment judicial) i per això, el seu discurs i missatge s’han convertit, ja a hores d’ara, en la principal
eina d’espanyolització.
Per contra, els catalans clamen per la desconnexió d’Espanya com la millor via per refer el

camí cap a la independència i la construcció d’un
nou estat dins d’Europa. La desconnexió suposa
tenir una agenda pròpia, uns debats interns vius i
un imaginari social sempre emergent. Coses que
ja existeixen entre molts catalans, per sort, i entre els que sorgeix una renovada energia. Hi ha
nous actors socials i polítics que ja veuen clar el
desgavell viscut ﬁns ara i estan decidits a reaccionar per construir alternatives des de baix.

espanyol o Espanya, tot assumint que un nou estat
català tampoc seria perfecte. Acusar constantment
l’estat espanyol, la seva monarquia, els seus jutges,
els seus sistemes de poder i, en deﬁnitiva, la seva
democràcia... és posar en el centre del debat polític
i social català la seva suposada força quan el que
convé és posar la força i la voluntat dels catalans
en el centre de tot el que vivim i sentim. Ignorant
i desconnectant d’una impossible i inviable refor-

Convé posar la força i la voluntat dels catalans en
el centre de tot el que vivim i sentim, ignorant i
desconnectant d'una impossible i inviable reforma
espanyola des de Catalunya o feta per catalans
Algunes propostes disruptives i constructives sorgeixen de les entitats civils existents com
Omnium, ANC..., però d’altres iniciatives com
Primàries Catalunya (que va néixer a instàncies de
l’ANC) i provinents de persones amb lideratge a les
xarxes socials, ja són ben vives. Són nous nius d’esperança que, amb tots els respectes humans pels
represaliats i la més ferma solidaritat, busquen
una sortida natural a les ànsies dels catalans.
El nucli fonamental de totes aquestes noves i
fortes propostes passen per deixar d’acusar l’estat

Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora

dilluns

dimarts

ma espanyola des de Catalunya o feta per catalans.
És estratègicament necessari considerar Espanya i
l’estat espanyol com una democràcia europea que
respecta i reconeix els drets humans, en especial,
el dret a l’autodeterminació. Estigmatitzar els espanyols com a feixistes, per defecte, com tant sovint passa, tanca totes les opcions a què amb l’aplicació del mandat del Primer d’Octubre, aixecant la
suspensió de la declaració d’independència, hi hagi
un respecte mínim a les decisions i a la voluntat
dels catalans.

•

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2

Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

3

4
5

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

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 22 de setembre
Exposició Espai i Festa. En motiu del bicentenari de la Festa Major de Gràcia
celebrat el 2017, s’ha volgut fer una recerca al voltant de la costum barcelonina d’ornamentar els carrers. Amb la
col·laboració de diversos fons fotogràﬁcs públics i privats repassa àmpliament
l’història d’aquesta tradició i obre gratuïtament al públic 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)
Fins al 2 d'octubre
Coronologia. Sense poder sortir de casa,
els fotògrafs han hagut de trencar-se el
cap i buscar noves idees durant el període de conﬁnament. Nina W. Melton ens fa
presenta en aquesta exposició un recull
de fotograﬁes de moda realitzades durant
el tancament provocat per la COVID-19.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)
Del 15 de setembre ﬁns al 8 d’octubre
Cadena global de cures. L’esclat de la pandèmia a casa nostra va obligar a suspendre gran part de les activitats dedicades
a la ﬁgura de la dona compreses dins del
programa Març Violeta. Una d’elles va ser
aquesta exposició, enfocada a donar veu a
les dones migrades, reconeixent-ne el seu
apoderament personal i col·lectiu.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Del 16 de setembre ﬁns al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau
Antiguitats ha volgut aprofundir en el
procés de creació d’un artista. A la seva
nova exposició fan ús del terme “ultraacadèmies” emprat al segle XIX pel crític
d’art Raimon Casellas per referir-se a les
obres carregades d’un erotisme impropi
de la seva època.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)
Exposició permanent
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí:
maniﬁesto de su obra. Una mostra audiovisual que mostra el creixement de
Barcelona durant més de 130 anys i el seu
context social, cultural i artístic, a més a
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal
consultar horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines, 18)

Actes
Dijous 10 de setembre
Xerrada: La gent del carrer Montcada.
Una història de Barcelona (segles XIII a
XVIII), a càrrec de Rafa Burgos.
Museu Picasso. Entrada per Plaça
Sabartés 1, a les 11 h
Documental: Guerreras del tiempo. Film
produït per ReDespierta (2019). Cicle de
Cinema Documental amb Col·loqui a la
Fresca.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20.30 h
Impro Show. Humor improvisat presentat per Planeta Impro.
Teatreneu (Terol, 22), a les 21 h, consultar
altres dates

Divendres 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya: Ofrena ﬂoral, lectura de poemes i cant dels segadors
davant del monument de Pompeu Fabra,
organitzat pel grup d’entitats històriques
de Gràcia G6.
Plaça Lesseps, a les 19 h

Foto: Taller de Músics

Recomanem

Magno. Un espectacle de màgia i mentalisme. Teatreneu (Terol, 22), a les 22:30 h i
el 18 de setembre
Dissabte 12 de setembre
Presentació del club de lectura Vincle, a
càrrec de Valèria Gaillard.
La Setmana del Llibre en Català, a les 16h
Teatre: Fenómenos para “normales”.
Isaac Jurado presenta una obra que combina màgia i comèdia.
Teatreneu (Terol, 22), a les 20.30h
Teatre: La hora de la verdad. Espectacle
de comèdia en format monòlegs.
Teatreneu (Terol, 22), a les 22 h i el 19 de
setembre.
Teatre: 7 d'amor. Una obra teatral d’amor
i comèdia presentat per la Companyia
M’Enredo Teatre.
Teatreneu (Terol, 22), a les 19 h i el 13, 19 i
20 de setembre
Dimarts 15 de setembre
Xerrada: SHAKERS, empresa y sostenibilidad, per Víctor Viñuales, Luis de Garrido
i María Mendiluce, moderat per Cristina
Salvador, directora de Both. People &
Comms.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia 109), a les
19h
Dimecres 16 de setembre
Xerrada: SEAT Design Talks.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia 109) a les
18.30h
Dijous 17 de setembre
Espectacle: Bitxos Raros. Espectacle musical infantil presentat per Nuri Total.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
18h
Xerrada: Big Data y Movilidad, a càrrec
del Dr. Oleguer Sagarra.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia 109), a les
18.30h
Documental: I els nostres referents?.
Film de Sandra Arrufat i Mònica Luque
(2019). Cicle de Cinema Documental amb
Col·loqui a la Fresca.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20.30h
Teatre: (Des)encuentros.
Teatre La Badabadoc (Quevedo 36), a les
20.30h
Cicle Dijous imprescindibles: Oro en barras.
Cinemes Verdi (Verdi 32), a les 20.30h

'La Merce és Música', al Park Güell
El programa musical de les festes de la Mercè inclouen diferents actuacions
al Park Güell, la primera a càrrec de The Goliards Collective, un projecte
musical que posa en comú el talent de vuit amics que es van conèixer
estudiant al Taller de Músics de Barcelona i que un dia es van preguntar què
hauria passat si Harlem fos un barri de Kingston i el carrer 52 de Nova York,
una de les transitades avingudes de Trinitat i Tobago. Així, la seva proposta
és passar pel ﬁltre de les músiques jamaicanes els temes més signiﬁcatius
del jazz i de l'època daurada del swing, a més de grans hits radiofònics
d'estrelles com ara Madonna, The Beatles, Alicia Keys o Amy Winehouse.
Dijous 24 de setembre a les 12.30 h al Park Güell (entrada amb reserva prèvia)

Concert: Cayana. Anna Colom presenta la
seva música inspirada en arrels ﬂamenques.
CC el Coll - La Bruguera (Aldea,15) a les
21 h
El col·leccionista d’històries. Presentat
per Santi Rovira.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21h
Dissabte 19 de setembre 2020
Teatre familiar: El Patufet. Adaptació musical d’un dels contes infantils més populars.
Teatreneu (Terol, 22), a les 16.30 i diumenge 20 de setembre a les 12 h
Teatre: El misteri de Houdini. Obra de
teatre presentada per la companyia

Microescape Kids.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h
i el 20 de setembre a les 18.45 h
El Cortázar Tango Club. Espectacle teatral
i musical presentat per Horacio Ladrón
de Guevara.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35) a
les 21h
Diumenge 20 de setembre
Set de Ballet. PocketBallet incorpora
7 ballets clàssics en un sol espectacle.
Teatreneu (Terol, 22), a les 17 h.
¡Qué me van a hablar de amor! Ana Reich
i Cesar Claudio parlen d’amor fent ús
d’històries, contes i boleros.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20h

Entitats

Dimarts 15 de setembre
10a Mostra Internacional de Cinema
Etnogràﬁc 2020: Sitges – sentiments de
festa. 36 hores de gralles, trons i picarols
de Black Milk Studio (2014).
La Violeta de Gràcia (C Maspons 6),
19.30h

Divendres 18 de setembre
Espectacle: 5 horas con Mario. Adaptació
de l’obra de Miguel Delibes a càrrec de
Dinàmics Teatre. CC La Sedeta (Sicília,
321), a les 18 h

Dimarts 22 de setembre
10a Mostra Internacional de Cinema
Etnogràﬁc 2020. Sota els ulls del campanar: La Revolta de les Quintes.
Aproximació als fets de la Revolta de les
Quintes de 1870 de Chiara Palladino i
Teodoro J. Cesar (2015).
La Violeta de Gràcia (C Maspons 6), 19.30

Màgia: Detalls. Per a tota la família presentada per Sergi Armentano.
Teatreneu (Terol, 22), a les 20.30 h

Concert: Aupa Quartet, Laboratori
Sonor.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Fins al 19 d’octubre
Activitats de joc per promoure l’activitat
familiar, veïnal i la convivència amb la
campanya: Juguem a les places 2020.
Plaça del Diamant i plaça del Sol
Programa “Activa’t als parcs” als Jardins
del Mestre Balcells. Acte permanent.
Jardins Mestre Balcells (C Sant Salvador
49)
ENTRE - VEURE: el taller amb l’artista.
Centre de Creació Experimentem amb
l’Art (C Torrijos 68), consultar horaris i
preus
Amb el suport de

Cultura
El festival L'Hora
del Jazz s'estén a
diferents ciutats però
s'acomiada de Gràcia
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Breus

Pau Vallvé
presenta al CAT
el seu nou disc
'La vida és ara'
Foto: Alícia Rey

El músic gracienc Pau
Vallvé presentarà en
concert a l'auditori del
CAT el 19 de novembre
el seu darrer treball
discogràﬁc La vida és ara,
un disc autoeditat que
veurà la llum el proper
18 de setembre. Segons
explica el propi autor
-que va passar 75 dies
a l'estudi perquè l'estat
d'alarma el va agafar
allà-, el disc parla sobre
un canvi d'etatpa, un
fer-se gran, un prendre
distància. "El vaig gravar
tot jo sol allà tancat, amb
els instruments que tenia.
Estic molt content amb el
resultat, inclús m’atreviria
a dir que més content que
mai", escriu Vallvé.

En l'any de la trentena edició, la clàssica cita musical
dels diumenges del mes de setembre a la plaça de la
Vila diu adéu al districte per encetar un nou format

Silvia Manzanera

L

Visió feminista
del Sound System
barceloní, a
l'In-Edit Sedeta
El festival de cinema
musical In-Edit arrenca
dimarts 6 d'octubre
a la Sedeta amb The
Bass of Woman, anàlisi
en clau feminista de
l'escena Soung Systema
barcelonesa, un ﬁlm dirigit
per Joana Fornós (19h).

a 30a edició del Festival
l'Hora del Jazz se celebrarà
íntegrament fora de la ciutat de Barcelona. S'acaba
així amb una de les trobades
musicals més emblemàtiques que
celebraven la represa de l'activitat cultural a Gràcia després de
les vacances, una proposta d’accés lliure amb doble concert els
diumenges de setembre a la plaça de la Vila, centre base del festival a la ciutat juntament amb el
Jamboree, i que perseguia popularitzar i fer accessible la música
jazz al públic en general. Segons
l'Associació de Músics de Jazz
i Música Moderna de Catalunya
(AMJM), els organitzadors del
festival, la raó d’aquesta marxa ha
estat "la impossibilitat" que l'administració els conﬁrmés que podrien fer-ho a la ciutat comtal.
El festival, que no només pretén visibilitzar músics i projectes,
enguany també intentarà mantenir l'activitat davant l'aturada generalitzada de la música. Així, la
programació del festival arrencarà el proper 19 de setembre amb

L'esperit
d'expansió fora de
la ciutat sempre ha
estat una constant
del certamen
un concert al Sunset Jazz Club de
Girona, amb Gonzalo del Val Trio
feat. Benet Palet, amb aforament
limitat i reserva prèvia (uns condicionants pràcticament que ja s'han
regularitzat a gairebé tots els actes
culturals arran de la pandèmia).
L’esperit d’expansió fora de
Barcelona sempre ha estat una
constant; en la passada edició
van oferir, en col·laboració amb el
Jazz Club de Vilafranca, un concert al Vinseum i, en col·laboració
amb l’Associació de Músics de
Tarragona, un altre concert a La
Capsa de Música, així com a sales de Girona i Vic. En aquest sentit, enguany el festival arriba a
Granollers, Sitges, Bigues i Riells,
i repeteix a Girona, Tarragona i
Vilafranca.Els eixos de l’edició
de 2019 eren la reivindicació de

Un dels concert de l'Hora del Jazz de 2019 a la plaça de la Vila. Foto: Oliver Adell

la precària situació laboral dels
músics del país així com “la manca de llibertats sobretot en l’àmbit artístic”; la dona i el talent jove
també són una constant a la programació del festival les darreres
edicions.
Enguany, donades les circumstàncies excepcionals, el festival
“també busca reconèixer i donar
suport a sales, entitats i associacions del sector, que viuen hores

crítiques", segons ha manifestat
la direcció de l’Associació en una
nota informativa als seus socis
aquesta setmana. “Han estat mesos en què la junta de l'Associació hem treballat àrduament per
articular la comunicació amb les
institucions, davant uns ajuts que
no arribaven, uns protocols que
enfonsaven el sector i una sensació d'inestabilitat permanent”, hi
afegeixen.

•

El repor

Marc Ortiz, membre del Casal Corpus, engega amb la seva parella
el projecte Escapades per Catalunya, experiències de turisme Km0

Quan el teatre està en espera
S.M.

D

e moment és un hobby, una
dedicació amateur, com ara
el teatre al qual destina un
part del seu temps el Marc. Però
el conﬁnament va aturar moltes
coses i de la reclusió a les cases
n’han sortit també moltes altres.
Al Marc i la Gemma, graciencs
inquiets, el conﬁnament els ha
donat l’oportunitat de posar en
marxa un projecte que ja donava

voltes feia temps, quan la família
i amics els preguntaven sempre
quin poble visitar, en quin hotel
allotjar-se o quina experiència
regalar. “Som uns apassionats de
les escapades de cap de setmana,
i ens vam adonar que ens havíem convertit en un referent de
turisme de proximitat en el nostre entorn", explica el Marc. Així
que l’aturada obligada del març
els va atorgar el temps necessari
per traslladar els seus coneixements de turisme local a la web

Escapades per Catalunya, un
projecte que pretén compartir
alguns dels espais, llocs, racons,
allotjaments, activitats i zones
de Catalunya que, per diferents
motius, van captar l'interès dels
dos protagonistes d'aquesta història. “Ara no podem viatjar a
llocs llunyans però sí redescobrir
grans tresors que tenim a la vora
i que hem d’aprendre a valorar”,
afegeix el Marc. Sense cap patrocini al darrere, la jove parella
només pretén compartir les se-

El Marc i la Gemma en una de les seves escapades per Catalunya . Foto: Cedida

ves experiències personals i fer
més gran un projecte basat en la
idea de “recolzar-nos i donar-nos
suport els uns als altres”. Després
de l’estiu, les entrades al blog
s’han incrementat, i la idea és afe-

gir més contingut i fer créixer la
web. Així, mentre la temporada
de teatre està en pausa, els caps
de setmana són per redescobrir
Catalunya, i compartir l’experiència després amb el món.

•
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La llibreria Casa Anita fa
una crida per recaptar
fons i comprar el
local del carrer Vic

crítica de
cinema

'Las niñas', a la recerca
d'una veu pròpia

El contracte de lloguer ﬁnalitza al desembre però la llibreria, amb
el suport d'il·lustradors, no té la intenció de marxar de Gràcia

S.M.

E

l passat mes de juny Casa
Anita recordava a les xarxes socials l'acte final de
recollida de signatures per
salvar la llibreria cinc anys
enrere, quan la pressió ciutadana
i cultural va poder aturar la pressió immobiliària. En aquesta mateixa publicació, Casa Anita alertava que el projecte tornava a estar
en perill perquè el contracte de lloguer s'acaba al desembre i la propietat no té intenció de renovar. Des
d'aquell moment, Oblit Baseiria i
totes les persones que conformen
el projecte es va posar en marxa
per trobar el ﬁnançament necessari i comprar així el local del carrer
Vic, on asseguren que "han plantat
arrels", i tenen la primera opció de
compra, una taxació del local i el
suport de l'entitat bancària que
ﬁnança el projecte de Casa Anita,
Triodos Bank.
Tot i així necessiten recaptar
més fons i per això han fet una
crida a la ciutadania perquè contribueixi a consolidar el projecte
social, educatiu i cultural que han
portat a terme els darrers anys a
la Vila i a la ciutat.

Joan Millaret Valls

D
Recollint signatures a Casa Anita per salvar la llibreria el 2015. Foto: X.T.

L'estret vincle que Casa Anita
sempre ha mantingut amb artistes i il·lustradors -la prova més
evident és la Trobada que es fa
per Sant Jordi a Pla de Salmeronha possibilitat la implicació i
suport d'aquest sector amb la
campanya de la llibreria. Tres artistes, Gustavo Roldán, Mercè Galí
i Ramón París, han fet -especialment per aquesta campanya de suport a Casa Anita i cedides gratuïtament- tres il·lustracions (les que
es mostren a la fotograﬁa). Són 250
serigraﬁes de cada il·lustració, signades i numerades, que es poden
comprar per 100 euros cada una.

La campanya estava planiﬁcada per
abans de Sant Jordi però la crisi sanitària ha obligat a posposar-ho tot,
segons va confessar Oblit Baseiria a
l'Independent. La determinació de
la llibretera per quedar-se a Gràcia
i evitar que l'espai es converteixi
en "una franquícia sense personalitat" és clara. "El pati és l’escenari
d’una programació estable de tallers de narració oral des de l'últim
any d'escola bressol, educació infantil, primària i secundària. Han
gaudit del pati i de la riquesa de la
tradició oral els nens i les nenes de
les escoles de tota la ciutat", aﬁrma Oblit Baseiria.

•

esprés de passar pel 70è festival de Berlín i triomfar en el recent 23è Festival de Màlaga com
a millor pel·lícula arriba a les sales de cinema
Las niñas, òpera prima de Pilar Palomero. Després de
dos curtmetratges, La noche de todas las cosas (2016)
i Zimsko Sunce (2017), aquesta aragonesa resident a
Barcelona debuta en el llargmetratge amb una preciosa i acurada història escrita per ella mateixa.
La protagonista principal és la Celia (Andrea
Fandos), una nena d’11 anys que viu amb una mare
atrafegada, Adela (Natalia de Molina) i un pare absent, que la mare diu que és mort, elements que reforcen una dolorosa sensació d’orfenesa que l’aclapara.
Però l’arribada d’una companya de classe, Brisa (Zoe
Arnao), provinent de Barcelona, més madura i espavilada, i que no encaixa massa enmig de l’educació classista i reaccionària de l’escola de monges saragossana
on estudien, ajudarà a créixer a la Celia.
Ens trobem a la dècada dels 90, concretament l’any
olímpic de 1992, enmig d’una campanya institucional
publicitària a favor de l’ús del preservatiu en temps
de la SIDA i amb una banda sonora de l’època formada per grups com Héroes del Silencio, OBK o Niños
del Brasil. En aquest context, i amb l’ajuda de la Brisa,
la Celia viurà una educació sentimental i sexual que
contrasta amb l’educació religiosa de l’escola. El ﬁlm
esdevé així un retrat generacional de les dones d’avui,
fruit d’un temps i d’un país.
Però, sobretot, el ﬁlm de Pilar Palomero retrata el
trànsit a l’adolescència de la Celia i el procés de buscar i trobar una veu pròpia. Un ﬁlm que destaca per
una posada en escena sustentada en la proximitat, la
calidesa, la sensibilitat i el respecte alhora d’afrontar
aquesta etapa decisiva de transformació personal, anímica i femenina d’una nena que comença a descobrir
el món. Un dels títols catalans i espanyols més distingits de la present temporada cridat a ser títol revelació de l’any.

•

Il·lustracions que Gustavo Roldán, Mercè Galí i Ramón París han cedit a Casa Anita per a la campanya. Foto: Cedida
Gràcies al suport de:
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Gràcia Escapulada

Albert Benet
Alber

La torratxa

Cita prèvia
Silvia Manzanera

E
Ofrena ﬂoral del CE Europa al monument de Rafael de Casanova. A la dreta, partit de copa del rei l'11 de setembre del 1985. Foto: Arxiu

Diada nacional poc rodona

A

bans que la pandèmia ho alterés tot, quan el calendari de lliga es publicava a l'estiu, solia mirar
la jornada de l'Onze de setembre per calcular si
aquell dia podria compaginar l'Europa amb la
meva participació en els actes de reivindicació
nacional. Si l'equip havia de jugar a casa, l'equació era fàcil de resoldre perquè donava per fet que podria assistir al
Sardenya després d'anar a les manifestacions de la tarda
que, en aquella època es feien a la plaça d'Urquinaona. Ara
bé, si el sorteig ens havia assignat un partit a fora, la cosa
ja era més peluda ja que havies de sotmetre't als interessos
del club local, que no sempre coincidien amb els teus. I si et
volien fer la guitza, havies de triar entre la pilota o estelada? Quin dilema tan burgès!
Els anys van anar passant sense haver de destriar gaire
ﬁns que la disjuntiva em va assetjar un no gaire llunyà Onze
de setembre del 2013. Recordo amb especial ràbia la coincidència horària de la sinuosa Via catalana, que va travessar el país de cap a cap, amb el partit de lliga a Castelldefels.
Aquella tarda, la victòria escapulada (0-2, amb doblet de
Javi Sánchez) no va pal·liar el meu disgust perquè els dels
Canyars no van voler jugar al migdia i em vaig quedar sense
poder anar al "meu" tram gironí al costat de la meva dona i
tres ﬁlls i un bon grup d’amics. Aleshores feia de delegat del
primer equip i em devia al càrrec i al club.
Malauradament, enguany no tinc cap dilema ni dubte
com el que vaig tenir amb anterioritat perquè demà ni tenim
lliga ni calendari. Per no tenir, no tenim ni el Nou Sardenya
obert, tot i que dissabte vaig poder veure el meu equip al
camp del Sants. I, pel que fa a la Diada, que cadascú la celebri
com vulgui però que la mascareta no ens faci callar.
La realitat de demà m'apropa involuntàriament als qui
legítimament reclamen que no barregem la política amb
Gràcies al suport de:

l'esport, argumentant que l'Europa és plural. Certament,
la massa social del club escapulat és heterogènia quant a
la ideologia dels seus associats. Però és veritat també que
comptem amb una majoria catalanista (amb tots els matisos
d'aquest moviment). I les directives, que són qui acaben prenent les decisions, reﬂecteixen la voluntat majoritària. I qui
no hi estigui d’acord, que es queixi en l’assemblea o al síndic
(que encara no hem ratiﬁcat).
El sentiment de catalanitat de l'Europa s'ha expressat
durant anys amb l'ofrena ﬂoral al monument a Rafael de
Casanova. Per a mi, era molt emotiu veure l'escut del meu
club al costat de les ofrenes d'altres entitats sobretot perquè
palesava que Catalunya és més que un únic club de futbol,
com pensen molts. Però, la mala organització de l'acte, que
arraconava les entitats en detriment dels partits polítics, va
fer que la junta directiva presidida per en Guillaume De Bode
decidís deixar de participar en l'acte. D'això deu fer uns 5 o 6
anys, potser. Darrerament, el club s’ha afegit als actes que es
fan a Gràcia sense haver de baixar a Barcelona. I avui suposo que no fallarem i serem al monument a l’insigne gracienc
Pompeu Fabra.
Ara bé, el nostre catalanisme no és de nova volada sinó
que ve de lluny. L'Onze de setembre del 1985, en el partit
d'anada de la primera eliminatòria de copa del rei (aquest
que ara tenen amagat), l'Europa i el Sabadell van saltar al
vell Sardenya amb una gran senyera i Els Segadors van sonar pels altaveus de la tribuna abans que el xiulet de l'àrbitre. Aquella tarda, la festa no va acabar bé ja que l'equip va
perdre el partit (1-2) i l'eliminatòria. La desfeta en la copa va
ser el preludi d'una temporada nefasta i molt polèmica, que
va provocar el descens a Preferent i la dimissió del president
Canillo. Veurem si la temporada actual comença i acaba. De
moment, no està essent gaire rodona.

•

l meu tiet Pedro té 55 anys i una deﬁciència intel·lectual degenerativa que
s’ha intensiﬁcat després dels mesos
de conﬁnament. Està molt trist. Li va costar entendre la mort de la seva mare fa
dos anys i tampoc entenia ara perquè no
podia anar al taller a treballar. La rutina
diària de desplaçar-se ﬁns allà, fer les tasques assignades, fer el cafè amb els companys i una cigarreta eren la medicina per
mantenir-se sa. Però un dia es va perdre
fent el trajecte de sempre entre la ciutat
on viu i la limítrofa per anar al Centre
Especial de Treball amb el bus. I aquí comença el drama. La tutora legal del Pedro,
la seva germana gran i amb els diversos
màsters sobre dependència que et treus
fent de cuidadora, emprèn la tasca de resoldre el problema del transport. Primer,
els serveis socials estan saturats; maleït
bitxo. Després venen les vacances, faltaria

Primer els serveis socials
estan saturats; maleït
bitxo. I després venen les
vacances, només faltaria
més. I ara que hem tornat, s’ha de revisar
tota la documentació a veure si a algú se
li encén la bombeta. Mentrestant ella va
d’administració en administració perquè
li diguin que sense cita prèvia no la poden
atendre, encara que vingui de part d’una
d’elles, o que millor truqui al 112, només
triguen uns 45 minuts en atendre’t. Sí que
ha quedat clar que els serveis socials d’un
ajuntament poden assumir el transport
d’un usuari que ho necessiti, però ha de
treballar a la mateixa ciutat. Es veu que
som molt moderns però els ajuntaments
veïns encara son incapaços de coordinar serveis. I mentre Larra encara riu
des d’allà on sigui en veure com vivim el
Vuelva usted mañana en una versió tecnològica igual d’àcida però més dolorosa, la
meva àvia plora des d’allà on sigui perquè
la societat avançada del 2020 segueix maltractant els seus membres més dèbils.
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