
Una dotzena de 
centres educatius de 
Gràcia registren grups 
o persones confi nades
L'escola bressol Gràcia segueix 
tancada i hi ha dues escoles 
amb més de 30 afectats P3

La plataforma online 
A Gràcia ho trobes 
s'estrena amb 80 
botigues locals
Cinc dones impulsen el 'market 
place' local amb la idea central 
de la "humanització de l'entorn 
digital" del comerç P4

Pau Riba, Laura 
Llaneli i Eli Gras, 
primers noms 
d'un festival LEM 
de mínims
Gràcia Territori Sonor ajorna el 25è 
aniversari però proposa una edició 
especial amb menys espais P14

La reforma de la plaça del 
Poble Romaní es fi xa per al 
2021 i ja s'expropia l'Evangèlic 
Els dos moviments urbanístics, a la Vila i a la Salut, d'una banda farà més 
accessible i verd un espai dur, i de l'altra donarà peu al nou institut-escola 

Albert Balanzà

El Pla d'Actuació del Districte ni està a punt ni se l'espe-
ra, malgrat que el calendari apuntat abans de l'estiu 
pel regidor de Gràcia, Eloi Badia, preveia una negocia-
ció entre govern i oposició durant el setembre i l'apro-
vació a l'octubre. La possibilitat de fl exibilització de la 

despesa, autoritzada per l'Estat, ha frenat en sec aquest de-
bat i ha endarrerit el document, però això no vol dir que els 
serveis tècnics del Districte s'aturin, i aquesta setmana han 
sortit a la llum dos projectes urbanístics que estan separats 
per 1,4 quilòmetres de distància, entre els barris de la Vila i 
de la Salut: la plaça del Poble Romaní i l'Hospital Evangèlic.

En el primer cas, després del llarguíssim debat iniciat 
l'abril de 2017 en ple enfrontament entre els propietaris de 
gossos i la comunitat gitana per algunes topades, l'Ajunta-
ment ha aprovat inicialment el projecte executiu de reforma 
d'una de les places més dures del districte perquè es redistri-
bueixin les àrees de petanca i de gossos i neixi un espai d'es-

tada central i una àrea de jocs infantils. L'aixecament de tot 
l'espai pavimentat -només queda exclosa la part prèvia que 
hi ha davant del casal d'avis i les rampes- redissenyarà el lloc 
garantint l'accessibilitat que ara no té i substituint i afegint 
verd. Només hi ha alguns canvis respecte de l'última propos-
ta de març de 2019: no hi haurà un "arbre representatiu" i 
tampoc hi ha cap proposta sobre el bust al cantant Moncho.

En el segon cas, superant la part d'exposició pública que 
va registrar les queixes d'alguns veïns que perdien visibi-
litat, el projecte perquè l'Hospital Evangèlic esdevingui el 
nou institut-escola del barri ha començat a tramitar l'ex-
propiació dels actuals inquilins. Pàgina 3

La plaça símbol dels gitanos no 
contempla, per absència de petició 
formal, el bust del cantant Moncho

La plaça del Poble Romaní, aquest dijous. Foto: À.G.P
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Albert Balanzà

L a crisi sanitària que ha con-
dicionat fi ns ara l'elabora-
ció del Pla d'Actuació del 
Districte i el Pla d'Actuació 
Municipal, el full de ruta pel 

qual es regeixen les prioritats de 
govern, sovint pactades amb una 
part de l'oposició, segueix provo-
cant maldecaps. Però menys des 
que l'Estat ha acceptat fl exibilitzar 
la regla de despesa i l'Ajuntament 
podrà utilitzar una part del supe-
ràvit de les arques municipals.

És per això que el Districte ha 
rebut l'ordre des de Sant Jaume 
de frenar en sec l'elaboració de la 
proposta inicial del Pla d'Actuació 
del Districte, que en un principi, 
tal com va plantejar el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, abans de l'estiu, 
s'havia de discutir amb els grups 
municipals aquest setembre i tan-
car-la aquest octubre.

L'esclat de la crisi sanitària al 
març va anar seguit d'un posicio-
nament insistent per part de Badia 
del replantejament d'uns 300 mili-
ons d'euros que obligarien a reto-
car les prioritats del PAD, amb re-
formes urbanístiques estrella com 
Pi i Margall o avinguda Vallcarca 
que segurament passarien al pro-
per mandat i amb la idea que no-
més els plans engegats. com els 
equipaments de Vallcarca iniciats, 
tindrien cabuda en la despesa mu-
nicipal del nou mandat. 

La sessió del ple de Districte del juliol passat es va celebrar en format semipresencial. Foto: A.Balanzà

L'Ajuntament frena en 
sec el Pla d'Actuació 
per la fl exibilització 
de la regla de despesa
La possibilitat d'ús del superàvit de les arques municipals 
permetrà refer objectius dels districtes que s'havien descartat

El Consell Ciutadà 
del 14-O s'ajorna 
i el ple es farà en 
solitari sense públic

Districte hi veuen el got mig ple pel 
nou horitzó obert. "És cert que no 
sabem la disponibilitat pressupos-
tària que defi neix el pla d'inversi-
ons i, en conseqüència, no podem 
tancar el Pla d'Actuació de Gràcia; 
la nostra voluntat, en tot cas, és ini-
ciar converses amb l'oposiciño al 
més aviat possible", apunten fonts 
del Districte.

La primera afectació, però, no 
seran les reunions entre govern i 
oposició que almenys a Gràcia no 
s'havien ni convocat, malgrat la 
insistència d'alguns grups, sinó la 

suspensió del Consell Ciutadà del 
14 d'octubre, que ja havia d'avalu-
ar una primera proposta de PAD.

També hi haurà una passa enre-
re en la sortida de la crisi sanitària 
i el ple també previst per a aquell 
dia es farà sense públic. Tot i que 
al juliol es va arribar a celebrar la 
sessió, així com l'audiència pública 
anterior, de manera semipresenci-
al, l'anàlisi de la situació, de preocu-
pació pels rebrots, ha acabat provo-
cant la marxa enrere i al ple només 
hi entraran el president, el regidor i 
els portaveus dels grups. •

Breus

Les joventuts 
d'ERC, als instituts 
fent campanya per 
difondre el català

Al juliol repartint 
octavetes i col·locant 
enganxines en llocs 
visibles i ara visitant 
insituts com l'IES Vila 
de Gràcia o l'IES La 
Sedeta, les joventuts 
d'ERC, Jovent Republicà, 
ha incrementat la 
difusió de la campanya 
#FemHoEnCatalà. 
"El català és i ha de 
continuar sent l’eix 
vertebrador dels Països 
Catalans; atreveix-te", 
diuen els impulsors a les 
xarxes socials.

En el nou moviment qui surt 
perjudicat és el calendari previst 
i el debat entre govern i oposició, 
que no comença ni hi ha encara 
data perquè ho faci, però des del 

Òmnium fa un 
passi dimecres 
als Verdi de 'La 
mort de Guillem'
La sala 1 dels cinemes 
Verdi acollirà dimecres 
que ve, 30 de setembre, 
a les 19 hores un passi 
de la pel·lícula La mort 
de Guillem, de Carlos 
Marqués-Marcet, sobre 
l'assassinat a mans de 
neonazis del militant 
independentista i 
antifeixista Guillem 
Agulló el 1993. Tot i que el 
Festival de Màlaga va fer la 
primera projecció a l'agost, 
l'estrena en sales es farà 
als cines Girona el dia 25 
i en l'acte d'Òmnium als 
Verdi i alhora en sales de 
València i Palma. 

Foto: Jovent Republicà Gràcia
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Breus

L'AVA de Maignon 
vol dimissions 
al Districte pel 
cas Francisco

L'Assemblea del Veïnat 
Amoïnat de Maignon, 
constituïda al juliol, ha 
demanat la dimissió 
dels responsables 
del Districte que han 
gestionat el cas Francisco 
per "encobriment" d'un 
desnonament il·legal, un 
cop el jutge la setmana 
passada va declarar-lo nul. 
"El Districte s'ha posat 
d'esquena i a l'hora de 
donar el permís d'enderroc 
no va recordar que la llei té 
el seu ritme, i ara el procés 
és nul", diuen. El manifest 
apunta que el pis de 
Francisco ja és inhabitable 
i que cal reallotjar i 
compensar l'afectat. 

Cinc de les vuit 
bandes fi nalistes 
del DescoNNecta 
són de dones
La cinquena edició del 
concurs de bandes joves 
DescoNNecta té més 
presència femenina que 
mai: més de la meitat de 
les bandes fi nalistes estan 
formades per dones. Violet 
Mistake, Pink Lemon, 
Alérgicas al polen, Fuzzy 
Eyes, Ariox, Remei de Ca 
La Fresca, Somiatruites 
i Romantica II són els 
seleccionats pel jurat del 
concurs de Lluïsos, L'Ampli 
i The Indian Runners. 

Societat
La reforma de la plaça 
del Poble Romaní busca 
endreçar usos i guanyar 
verd i accessibilitat
Les obres, el 2021, es limitaran si hi ha Festa Major i no es preveu 
el bust del cantant Moncho per l'absència d'una petició formal

ïns. L'àrea de petanques no queda-
rà tan encaixonada en aquest tram 
de mur i l'entrada a plaça des del 
casal d'avis estarà dominada per 
l'àrea de jocs infantils nova i un es-
pai d'estada que anirà salvant els 
actuals desnivells encara existents.

El projecte d'obres, amb una du-
rada de set mesos, especifi ca que 
parcialment "caldrà alliberar la pla-
ça" si arriba la Festa Major i la fei-
na no està acabada. L'arrencada, en 
tot cas, preveu retirar el mobiliari 
actual, enderrocar el nivell de sego-
na grada i aixecar tot el paviment. 
També se substituiran cinc dels deu 
arbres actuals, i en lloc (només als 
plànols) es parla d'un "arbre repre-
sentatiu" com s'apuntava en el pro-
jecte l'any 2019. Els nous exemplars 
correspondran a l'arbre de l'amor.

Col·lateralment, el Districte ha 
explicat que el debat obert sobre 
la ubicació d'un bust del cantant 
Moncho no ha tingut continuïtat 
perquè ningú ha fet una petició for-
mal a Art Públic. En aquest marc, 
l'Associació Joves Gitanos dema-
narà dilluns el rebateig de la pla-
ça com a plaça del Poble Gitano.•

Àlbert Balanzà

L'abril de 2017, quan es va en-
gegar el procés participatiu 
per defi nir la reforma de la 
plaça del Poble Romaní, l'am-
bient estava escalfat al barri. 

"Si hi poseu un pipican, començarà 
la Tercera Guerra Mundial", es va 
arribar a sentir a les reunions per 
boca de membres de la comunitat 
gitana. La irritació tenia raons de 
pes: episodis de gossos deslligats 
havien acabat amb infants en pe-
rill i baralles entre els adults.

Tres anys més tard, amb les ai-
gües més calmades, la comissió de 
govern de l'Ajuntament va aprovar 
inicialment dijous passat el projec-
te executiu de les obres, que enge-
garan l'any 2021 i que obligaran a 
aixecar la meitat de l'actual plaça 
amb la redistribució de les actuals 
àrees de petanca i d'esbarjo per a 
gossos, la ubicació d'un nou espai 
d'estada central i una nova àrea de 
jocs infantils (que encara s'ha de 
pactar en contingut). Cada espai 
estarà delimitat per tanques "per 
minimitzar el confl icte entre els di-
ferents usos", diu la memòria.

Després de l'estira-i-arronsa del 
debat i havent acceptat fi nalment la 
comunitat gitana el manteniment 
de l'àrea de gossos, aquesta es reu-
bicarà més reduïda i més allunyada 
de la part posterior dels habitatges 
del carrer Puigmartí, fet que tam-
bé havia comportat queixes dels ve-

Maqueta del projecte de reforma de la plaça del Poble Romaní. Foto: Cedida

L'expropiació de l'Hospital 
Evangèlic es tramita. Aquesta 
setmana també s'ha fet públic la 
relació de béns i drets afectats 
per l'expropiació de l'Hospital 
Evangèlic, al carrer Camèlies, 
que costarà uns 9 milions. 
L'Ajuntament i el Consorci 
d'Educació hi ubicaran el nou 
institut-escola del barri de la 
Salut. L'escola Teixidores, ara 
en mòduls al carrer Encarnació, 
utilitzarà una part de l'espai.

Foto: A.V.

Joves Gitanos vol 
rebatejar l'espai 
com a plaça del 
Poble Gitano

fonts de l'AFA aclareixen que l'únic 
cas és fi nalment un fals positiu, que 
va obligar a confi nar els alumnes 
tres dies de dijous a diumenge. 

Pel que fa a centres sense grups 
confinats però sí amb perso-

Una dotzena de 
centres registren 
grups o alumnes 
confinats 
L'escola bressol Gràcia segueix tancada i 
hi ha dos centres amb més de 30 afectats

A. B.

El degoteig de grups o per-
sones confi nades a les es-
coles i instituts de Gràcia 
comença a sumar xifres 
preocupants amb una dot-

zena de centres afectats, segons 
les dades actualitzades del depar-
tament de Salut. L'escola bressol 
Gràcia, del carrer Maignon, conti-
nua tancada, i la resta de la xarxa 
pública i privada no ha passat pel 
mateix tràngol però sí que surt a 
l'estadística en alguns casos amb 
una trentena d'afectats.

Pel que fa a centres amb algun 
grup confi nat, els Jesuïtes-Kostka 
en tenen dos i l'escola bressol 
Caspolino, l'escola Josep Maria de 
Sagarra i l'escola L'Univers en te-
nen un. En aquest últim cas, però, 

nes confinades, hi ha també els 
Jesuïtes-Kostka amb 39 casos, l'es-
cola Sagarra amb 34 casos, Sadako 
amb 6, l'IES Sedeta amb 5 i Gravi, 
Nou Patufet, Petit Univers, Lexia i 
ESART amb un. • 

L'escola bressol Gràcia quan va tancar el passat mes de març. Foto: Albert Vilardaga
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Albert Balanzà

D imecres hauria fet anys 
però encara hi és, Ernesto 
Ventós Nasevo, tal com 

van remarcar aquest dimarts 
la família i les institucions en 
l'homenatge al perfumista que 
va morir el gener de 2020 i que 
en els últims anys es va vincu-
lar més i més amb Casa Vicens. 
Fins al 22 de març una exposició 
permetrà veure nassos de tota 

mena sota el títol Olor de tardor. 
Dimarts es van aplegar al pati 
interior de la Casa Vicens la fa-
mília, amb la seva companya 
Reyes Soler-Cabot i la fi lla Gina 
Ventós; la consellera de Cultura, 
Àngels Ponsa, i els responsables 
directes de la mostra, tant de 
la fundació de l'artista com de 
Casa Vicens. 

I la principal conclusió del 
record de Nasevo entre els pre-
sents és que ho olorava tot: a 
Casa Vicens, en tant que autor 

de les seves rutes olfactives ara 
ajornades per la Covid hi tro-
bava roses als jardins o falgue-
res al lavabo (i a la l'habita-
ció del costat, efectivament, hi 
ha falgueres). "Deia que Casa 
Vicens era pura natura trans-
formada en essència", apunta-
va Gina Ventós. A l'exposició els 
objectes contenen des de fulles 
recollides pel carrer fi ns a una 
olor de castanyes torrades, la 
humitat que desprèn el terra 
quan plou o els fruits de tardor. 

"Tenia molta sensibilitat i volia 
que tothom sapigues olorar", 
deia Reyes Soler-Cabot. La co-
missaria de la mostra, Cristina 

Agàpito, concloïa amb un toc 
d'actualitat: "ara que no ens 
podem tocar, com deia Nasevo, 
hem d'olorar més". • 

Societat

El repor

Família i institucions homenatgen Ernesto Ventós a Casa Vicens 

"Hem d'olorar més", Nasevo 'dixit'

Una imatge de l'homenatge a Nasevo d'aquest dimarts. Foto: Cedida

A.B.

Després del desencontre consolidat pel trenca-
ment de les negociacions a principis de setem-
bre, quan els esplais Matinada-Pòrtics i Espurna 

van rebutjar la proposta de traslladar-se a l'excomis-
saria que ara gestiona Casal Popular Tres Lliris cul-
pant el Districte, aquesta setmana s'ha iniciat una 
campanya d'enganxinada en locals públics i privats 
sota el lema Aquest local seria genial. Ja sense el local 
de les carmelites missioneres que utilitzaven a l'edi-
fi ci YMCA del carrer Jaén, els dos esplais han rebut 
la solidaritat de l'Espai Jove, que no ha dubtat a pen-
jar els cartells de la nova campanya a l'interior de 
l'equipament municipal. •

Matinada i Espurna 
inicien una campanya 
per la manca de local 
L'Espai Jove se solidaritza amb 
l'acció 'Aquest local seria genial' 

E l propietari de la popular cafeteria Luis de l'avin-
guda Vallcarca, Luis Vázquez, pendent de la reso-
lució sobre el futur de l'establiment i que ha rebut 

el suport dels moviments socials del barri, ha guanyat 
dos plets en les últimes setmanes per enfrontaments 
amb veïns del barri per lesions lleus i coaccions. En 
primer lloc, el jutge ha condemnat un veí, J.A.C., com 
a autor d'un delicte lleu de lesions en grau de tempta-
tiva després d'una baralla al bar. En segon lloc, el jutge 
exculpa de coaccions Vázquezper la polèmica reinau-
guració del bar en què el Sindicat d'Habitatge hauria 
insultat una veïna.•

L'amo del bar Luis 
guanya dos plets per 
lesions i coacció

A. B.

Una vuitantena de comer-
ços de Gracia han estre-
nat aquest setembre A 
Gràcia ho trobes, una 
plataforma online con-

junta -el que modernament es co-
neix com a marketplace- per donar 
resposta a l'encara insufi cient ofer-
ta local que hi ha a les xarxes per 
evitar que els veïns vagin a parar a 
les grans plataformes -òbviament- 
de fora del districte. La iniciativa, 
presentada dijous passat al consell 
de comerç, va posar d'acord inici-
alment cinc dones: una professio-
nal del màrqueting digital i quatre 
comerciants de Travessera de Dalt, 
Torrijos, Tres Senyores i avinguda 
de Vallcarca i en 20 dies ja s'hi han 
sumat a la plataforma una vuitan-

Pàgina principal de la plataforma online A Gràcia ho trobes. Foto: Cedida

La plataforma online A 
Gràcia ho trobes s'estrena 
amb 80 botigues locals
Cinc dones impulsen el 'market place' local amb la idea 
central de la "humanització de l'entorn digital" del comerç

tena de botigues. "No volíem un 
directori sinó una pàgina web co-
muna que es visqués com una pas-
sejada per les botigues del barri", 
explica Sílvia Barrufet.

La iniciativa també és una res-
posta a la certa lentitud adminis-
trativa de l'Ajuntament, que el 
març passat va veure com al ple 
de Gràcia s'aprovava una proposi-
ció que impulsava el marketplace 
com a resposta al tancament de co-
merços provocat per la crisi sani-
tària. "Va arribar el juliol, un nou 
ple, i no s'havia fet cap pas enda-
vant, i ens hi vam posar nosaltres", 
afegeix.

L'estiu ha estat intens per a les 
cinc emprenedores i per a la resta 
d'adherits a l'hora de defi nir la idea 
central de la "humanització en l'en-
torn digital". Amb una estructura 
de web que recorda molt la visió 

moderna d'instagram, les imatges 
prioritzen les cares de les persones 
que atenen els clients, i lògicament 
l'interior i l'exterior de les botigues 
amb colors vius.

Encara en una primera fase de 
llançament del projecte, A Gràcia 
ho trobes, segons Barrufet, de-
mana una implicació directa del 
Districte a l'hora de la difusió i del 
suport al fi nançament. "Paguem 
una quota i no tenim afany de lu-
cre, però amb més suport podrem 
fer més coses", apunta. Ara l'objec-
tiu de feina ja es dirigeix cap a la 
campanya de Nadal, també cap a 
la suma de nous comerços sobre-
tot dels barris del Coll i de Gràcia 
Nova i cap a la xifra simbòlica dels 
200 adherits. En una segona fase, 
en sis mesos, l'aspiració és tenir 
una única plataforma de paga-
ment per a totes les botigues.•

Foto: À.G.P.



L’Independent de Gràcia
25 de setembre de 2020

5

Gràcies al suport de:



L’Independent de Gràcia
25 de setembre de 2020

6 Societat
Vallcarca acollirà l'Exploding Fest 
d'art i música amb el suport dels 
moviments socials i el Pumarejo 
El festival, que s'havia celebrat a altres espais de la ciutat com l'Hangar o la Fabra i 
Coats i que s'acomiada, programa actuacions d'Eddie Za!, Nico Roig o Roger Pelàez

Albert Balanzà

V allcarca ha tingut aquest 
retorn d'estiu una no 
Festa Major limitada a 
una exposició de car-
tells a la bodega La Riera 

i poca cosa més, malgrat que abans 
de l'estiu s'havien apuntat almenys 
dates. La compensació arriba ara, 
amb l'aterratge el proper 3 d'oc-
tubre de l'Exploding Fest d'art i 
música, que en les seves últimes 
edicions a altres espais de la ciu-
tat com l'Hangar o la Fabra i Coats 
s'ha consolidat com a espai d'im-
provisació i de llibertat creativa.

Impulsat al voltant de la inqui-
etud d'Edu Pou (Za!), l'edició del 
2020 a Vallcarca signifi carà a més 
a més el retorn per un dia al barri 
de la gent del Pumarejo, expulsats 
cap a l'Hospitalet a fi nals de 2018 

tarda a la Farigola i el vespre a la 
seva nova seu de l'Hospitalet, però 
no era possible muntar un autocar 
fi ns allà", apunta Yolanda Jiménez. 

El festival tindrà entrada per a 
100 persones per ordre estricte de 
reserva prèvia, però els veïns de 
Vallcarca tindran certa prioritat 
"i també confi em que el fet de fer-
se a l'aire lliure faci atansar la gent 
als voltants". En aquests últims 
dies, més enllà del cartell amb un 
retrat warholià de Fernando Simón 
i del coronavirus, el més suggerent 
són les imatges de l'Insta on es veu, 
per exemple, en Roger Pelàez re-
volcant-se pel terra amb el micro i 
amb una samarreta dels HHH. 

Tot això està molt bé, però què 
vol dir "última edició tal com la co-
neixem"? "Volem acabar l'Explo-
ding Fest per reformular-nos cap 
a una altra proposta; potser un ci-
cle...", conclou Jiménez. •

L'Heliogàbal prepara els 25 
anys de la sala a la Sedeta. 
Tampoc hi va haver Festigàbal 
enguany per la Festa Major de 
Gràcia, malgrat les negociacions 
del juliol, però una mena de 
trobada similar ja té dates, el 18 
i el 25 d'octubre, als jardins de 
la Sedeta, per celebrar el primer 
quart de segle de la sala de la 
paret vermella del carrer Ramón 
y Cajal. De moment, ja corre el 
cartell sense noms, i naturalment 
el bust d'Heliogàbal cap per avall. 

La plaça Farigola serà l'escenari de l'Exploding Fest. Foto: À.Gutiérrez Pascual

A la plaça Farigola 
s'hi encabiran 100 
persones; amb 
prioritat per a la 
gent del barri

Breus

Treuen un rusc de 
vespa asiàtica al 
carrer Sant Camil 
de Vallcarca

Alertada per la presència 
des de l'agost d'un rusc 
de grans dimensions 
amb vespes asiàtiques a 
la façana de l'edifi ci, la 
comunitat del carrer Sant 
Camil 7-9 va contractar 
un servei amb grua 
inclosa que fi nalment va 
enretirar dilluns passat 
aquest vesper. Entre el 
veïnat, molest per no 
rebre resposta de cap 
administració, hi havia 
preocupació pel perill 
d'aquests insectes i la 
proximitat als jardins de 
Maria Baldó i l'escola la 
Farigola de Vallcarca.

Imma Colomer i 
Jordi Fàbregas, 
premiats amb la 
Creu de Sant Jordi

L'actriu gracienca Imma 
Colomer i el músic i 
fundador del CAT Jordi 
Fàbregas han recollit 
aquest dilluns la Creu de 
Sant Jordi 2020 que atorga 
la Generalitat, per les 
seves trajectòries a l'àmbit 
del teatre i la música, 
respectivament. 

Foto: À.G.P.

des de la sala del carrer Gomis 42 
on anteriorment hi havien tingut 
seu els famosos estudis de gra-
vació Aprilia i on ara s'hi enlles-
teix una promoció immobiliària. 
El festival també compta amb la 
col·laboració de l'Assemblea de 
Vallcarca o de l'Antic Forn.

L'Exploding Fest es desplega-
rà a la plaça de la Farigola, a tocar 
de Can Carol, entre les set i les deu 
del vespre i, de moment, aquests 
dies previs ha llançat un sugge-

rent cartell amb Nico Roig, Roger 
Pelàez, Anna de Pentina't Lula, 
Adriano Galante de Seward o Núria 
Martínez Vernís com a noms relle-
vants. "L'objectiu és expulsar el mal 
rollo i ho aconseguirem", apunten 
els impulsors en el manifest de pre-
sentació del festival, sobre el qual 
apunten que serà l'última edició 
"tal com la coneixem". 

Amb el permís de l'Ajuntament 
per davant malgrat el risc de re-
brot, els promotors de l'Explo-
ding remarquen que l'edició sise-
na del festival ha anat evolucionant 
des de la dansa i l'art a la paraula 
i el vídeo i que enguany la raó de 
Vallcarca i de fer-ho a l'aire lliure 
passa pel sentiment de comunitat. 
Òbviament, les condicions soci-
als han obligat a limitar l'ambició 
d'aquesta trobada de 25 artistes en 
ple carrer. "Ja que comptàvem amb 
la gent del Pumarejo, volíem fer la 

Premis valorats fins a 200€

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 31 d’octubre 2020

Consulta les bases al web www.independent.cat

I Concurs de Fotografia
20è Aniversari de Gràcia

Ampliem termini

fi ns el 31 d’octubre
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Reportatge
L’Hospital El Pilar inaugura la nova 
àrea d’atenció matern infantil

des a l’hora d’establir el vin-
cle amb els seus fi lls” afi rma 
Carmen Giménez, supervisora 
de l’Àrea Matern Infantil de 
l’Hospital El Pilar. “Els nostres 
professionals els assessoren 
per a realitzar el mètode can-
gur, el contacte pell amb pell, 
facilitar la lactància materna 
i resoldre qualsevol dubte que 
puguin tenir, especialment els 
pares primerencs”.

Un equip multidisciplinari
La inauguració d’aquesta 
nova àrea matern infantil se 
suma a la incorporació d’un 
equip propi de Ginecologia 
i Obstetrícia a l’Hospital El 
Pilar, liderat pel Dr. Juan José 
Torrent. “Comptem amb un 
equip multidisciplinari de 
professionals de reconegut 
prestigi de les diverses especi-
alitats de l’Àrea Matern-Infan-
til: Ginecòlegs, obstetres, neo-
natòlegs, pediatres, personal 
d’infermeria especialitzada en 
nursery, lactància materna... 
Tots ells preparats per a resol-
dre qualsevol qüestió referent 
a la salut de les noves mamàs 
i els seus bebès en aquest nou 
espai” afi rma el Dr. Torrent.

Barcelona 23 de setembre
 

L’Hospital El Pilar del grup 
Quirónsalud està immers 
en un procés de renova-
ció i modernització con-

tínua amb l’objectiu de garan-
tir el seu compromís d’oferir 
uns serveis mèdic-quirúrgics 
d’alta qualitat i consolidar-se 
com un dels referents sanita-
ris de Barcelona.

En aquest context l’hospital 
acaba d’inaugurar una nova 
àrea d’atenció matern infan-
til. El servei compta amb 22 
noves habitacions individu-
als i una suite dissenyades i 
equipades per a fer més con-
fortable l’estada de pacients i 
familiars, així com facilitar la 
tasca diària dels professionals. 
Aquesta nova àrea s’ha pensat 
per a guanyar amplitud i llumi-
nositat a les habitacions, així 
com en les zones comunes.

Unitat de Nounats
Al costat de la nova àrea d’hos-
pitalització, s’ha instal·lat una 
nova Unitat de Nounats amb 
cinc bressols per a atendre els 
bebès prematurs. “Els nous 
espais estan pensats perquè 
els nous papàs se sentin còmo-

Un hospital per a les famílies
L’Hospital El Pilar atén més 
de 30.000 urgències a l’any en 
un espai renovat, dissenyat 
estratègicament per a oferir 
un servei més àgil, especialit-
zat i efi caç. En la seva aposta 
per convertir-se en un hospi-
tal per a les famílies, pròxim i 
de confi ança, el centre compta 
també amb un servei d’urgèn-
cies pediàtriques obert cada 
dia de l’any.

El Servei de Pediatria compta 
també amb un centre de con-
sultes externes en les quals 
pediatres i personal d’infer-
meria especialitzada acom-
panyen al pacient pediàtric 
des del seu naixement fins 
a l’adolescència tant en el 
seguiment del seu desenvo-
lupament i creixement com 
per a atendre qualsevol de les 
patologies mèdiques i quirúr-
giques més freqüents.

Hospital El Pilar
Grup Quirónsalud

C/ Balmes 271 08006 Barcelona 
93 236 05 00

https://www.quironsalud.es/pilar

• La nova àrea compta amb una planta d’hospitalització dedicada a les famílies amb 23 
noves habitacions i una Unitat de Nounats preparada per a atendre bebès prematurs.

• Un equip multidisciplinari format per ginecòlegs, obstetres, pediatres i 
personal d’infermeria especialitzat, destinat a cuidar a mares i nounats.
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L'Europa supera el test 
de partit amb públic 
al Nou Sardenya
Més de 300 persones assisteixen al primer esdeveniment 
amb públic des del març, amb restriccions per la Covid-19

Àlex Gutiérrez Pascual

El Club Esportiu Europa 
ha superat el primer test 
d’acollir públic al Nou 
Sardenya, després del par-
tit que van disputar dissab-

te passat el primer equip masculí 
i el Manresa. Més de 300 persones 
van assistir a l’estadi, que ofi cial-
ment té una capacitat per a 4.000 
espectadors. La presència d’afi ci-
onats al camp és una reivindica-
ció de l’entitat des del comença-
ment de la pretemporada (llegiu 
L’independent núm. 812). L’Europa 
es va acollir als protocols esta-
blerts per les administracions per 
a aquest tipus de recintes i a les 
recomanacions de la Federació 
Catalana de Futbol i va elaborar 
dos plans d’obertura al públic del 
Nou Sardenya: per als partits dels 
primers equips femení i masculí, el 
fi lial i el juvenil, i per al futbol for-
matiu. La prova pilot va tenir lloc 
el 13 de setembre passat, al partit 
del fi lial contra el Can Vidalet. Va 
ser el primer partit de portes ober-
tes al Nou Sardenya des del març, 
amb l’assistència d’un centenar de 
persones. 

Als partits amistosos que es dis-
puten al camp gracienc, les mesu-
res Covid-19 indiquen l’obligació 
de portar mascareta, control de 
temperatura als accessos del car-
rer Camèlies) i fi rmar una declara-
ció responsable facilitant les dades 
de contacte. Un cop dins del recin-
te, qui opta pels seients de tribu-
na s'ha de fi xar en les cadires mar-
cades amb una creu, on no hi pot 
seure, per a garantir la distància 
de seguretat. Als espais dels gols 
i lateral, sense seients, també s’ha 
de mantenir aquesta distància. La 

Control de temperatura a l'accés per Camèlies, una de les mesures per als partits amb públic al Nou Sardenya. Foto: À. Garreta

megafonia s’encarrega de recordar 
aquestes directrius, tal com es va 
poder escoltar en el partit contra 
el Manresa. El club fa una recoma-
nació per assistir com a públic al 
Nou Sardenya: arribar-hi amb an-
telació per a evitar cues. 

Quan se celebren partits de fut-
bol formatiu, les mesures són més 
restrictives: només poden accedir 
al Nou Sardenya famílies o tu-
tors de jugadors i jugadores dels 
equips, amb un màxim de dos 
acompanyants per infant.

La imatge d’un Nou Sardenya 
amb públic es repetirà dissabte 
26, al partit amistós que l’equip 
femení jugarà contra el Terrassa 
(20h). Amb aquesta segona oca-
sió de partit amb espectadors, el 
club escapulat espera consolidar 
les mesures Covid-19 de cara a les 
competicions ofi cials.•

El primer equip masculí reforça 
la davantera amb Fode. Amb 
experiència a 2a B, Bangaly 
Diakhaby, 'Fode', va fi txar dilluns 
per l'Europa i tornarà a vestir 
la samarreta escapulada. En 
l’anterior etapa (2018-19), cedit 
per l’Espanyol, Fode va deixar 
bons records a l’afi ció, però el club 
blanc-i-blau va optar per canviar-lo 
d’equip als quatre mesos. Decisió 
que va provocar malestar a l’entitat 
europeista. Els seguidors esperen 
tornar a vibrar amb els seus gols.

Resultats
FUTBOL
Amistosos CE Europa Masculí
CE Europa 1 - 2 Manresa (19-09)
Granollers 1 - 1 CE Europa (13-09)
Vilassar de Mar 0 - 2 CE Europa 
(12-09)
UE Sants 2 - 3 CE Europa (5-09)
Propers partits
Muntanyesa - CE Europa (24-09, 
19:30)
Valls - CE Europa (3-10, 19h)
CE Europa - Banyoles (11-10)

Amistosos CE Europa Femení
Martinenc 0 - 3 CE Europa (20-09)

Llevant LP juvenil 1 - 4 CE Europa 
(12-09)
CE Europa 5 - 3 CE Pontenc (6-09)
Propers partits
CE Europa - Terrassa (26-09, 20h)

WATERPOLO
Copa Catalunya Absoluta wMas-
culina - Grup C
Jornada 1
CN Rubí 9-14 CN Terrassa
CN Granollers 22-8 CN Vallirana
Jornada 2
CN Terrassa 14 - 13 CN Catalunya
CN Vallirana 10-15 CN Rubí
Classifi cació
1. CN Terrassa ..4 punts (2 partits). 
2. CN Rubí .........2 punts (2 partits). 
3. CN Granollers 2 punts (1 partit). 
4. CN Catalunya 0 punts (1 partit).

5. CN Vallirana .. 0 punts (1 partit).
Jornada 3
CN Catalunya - CN Vallirana (25-
09, 20:45)
Jornada 4
CN Catalunya - CN Granollers (26-
09, 12:30)
Jornada 5
CN Rubí - CN Catalunya (27-09, 
12h)
Copa Catalunya Absoluta 
Femenina - Grup A
Jornada 1
CN Atlètic Barceloneta 3 - 16 CN 
Sant Andreu
CN Terrassa 5-13 Astralpool CN 
Sabadell
Jornada 2
CN Catalunya 17 - 14 CN Atlètic 
Barceloneta

Astralpool CN Sabadell 10-6 CN 
Sant Andreu
Jornada 3
CN Catalunya - CN Terrassa (pen-
dent)
Classifi cació
1. CN Sabadell ...4 punts (2 partits).
2. CN Sant Andreu .......... 2 punts (1 
partit).
2. CN Catalunya ..2 punts (1 partit). 
3. AE Santa Eulàlia .........0 punts (0 
partits).
4. CN Terrassa ... 0 punts (1 partit).
5. CN Atlètic Barceloneta. .. 0 punts 
(2 partits).

Jornada 1
AE Santa Eulàlia - CN Catalunya 
(29-09, 20:45)

Jornada 4
CN Sant Andreu - CN Catalunya 
(26-09, 18h)
Jornada 5
Astralpool CN Sabadell - CN 
Catalunya (30-09, 20:45)

FUTBOL SALA
Amistosos Club Gràcia FS 
Masculí 
Canet 2 - 4 Gràcia FS (20-09)
Les Corts B 3 - 2 Gràcia FS B (11-09)
Les Corts C 5 - 1 Gràcia FS B (11-09)
Ciutat de Mataró 7 - 4 Gràcia FS 
(6-09)
Industrias Santa Coloma B 5 - 1 
Gràcia FS (6-09)
Frederic Mistral 1 - 2 Gràcia FS B 
(19-09)

L'EDAMI d'escacs 
arrenca classes 
amb mesures 
sanitàries

Amb un total de cinc 
grups de formació, 
l'escola d'escacs Miguel 
Illescas (EDAMI) ha 
començat el curs 2020-21 
marcat per les mesures de 
seguretat i higiene a les 
aules. L'entitat del carrer 
Francisco Giner té dos 
grups per a gent adulta 
i tres per a infants (a la 
foto), des dels 4 fi ns als 
16 anys. Al grup avançat 
s'han treballat conceptes 
tàctics i estratègics, 
mentre que en infants 
s'han provat moviments 
bàsics i jocs de càlcul. Les 
inscripcions per a aquests 
cursos continuen obertes, 
amb places disponibles.

El Club Ciclista 
manté suspeses 
les sortides del 
mes de setembre
A causa de la situació 
sanitària, el Club Ciclista 
Gràcia (CCG) ha decidit 
no reprendre les sortides 
previstes per al mes de 
setembre. "Tot i que 
l’activitat esportiva està 
permesa, pensem que 
la situació greu de risc 
de contagis i aquestes 
limitacions obliguen a la 
precaució", explica en un 
comunicat l'entitat del 
carrer Sant Pere Màrtir. 
El club va obrir la seu a 
principis de setembre i 
atén presencialment cada 
divendres de 18 a 20h.

Breus

Foto: EDAMI
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À. Gutiérrez Pascual

Després del sotrac per la sus-
pensió al juny de la marxa 
Gràcia-Montserrat 2020 a 
causa de l'alerta sanitària, 
la Unió Excursionista de 

Catalunya (UEC) de Gràcia mira de 
recuperar aquest mes de setembre 
el pols social i l'activitat esportiva. 
L'entitat de muntanya, que compta 
amb prop de 700 persones associa-
des, té dos objectiu abans que s'aca-
bi aquest any: celebrar l'assemblea 
general ordinària, ajornada per la 
pandèmia, i convocar eleccions a la 
presidència. El propòsit és renovar 
la junta i triar un relleu del presi-
dent, Jordi Ribé, que ha superat els 
sis anys al capdavant del club i no té 
cap intenció de continuar en el càr-
rec, segons informen des de l'enti-
tat mateixa.

En el plànol esportiu, el club del 
carrer Encarnació començarà les 

activitats a l'octubre i aquest di-
marts ja va celebrar la primera 
reunió amb famílies d'infants dels 
grups de la secció d'Iniciació. La 
intenció és informar de les mesu-
res sanitàries a l'hora de desenvo-
lupar aquestes activitats amb mo-
nitoratge. La inscripció als cinc 

grups, d'edats entre els 7 i 17 anys, 
encara és oberta. La darrera acti-
vitat esportiva a l'aire lliure que va 
desenvolupar l'entitat del carrer 
Encarnació va ser la represa del ci-
cle Rocs i pedres, amb una ascen-
sió el 28 de juny al Roc del Joc des 
de la Pobla de Lillet (Berguedà).•

La Unió Excursionista es 
fi xa celebrar eleccions 
abans que s'acabi l'any
El club té la primera reunió amb famílies d'infants de la secció 
d'Iniciació i reprendrà a l'octubre les activitats de muntanya

Membres de la UEC Gràcia, a la creu del Matagalls el juny passat. Foto: UEC Gràcia

À.G.P.

La Copa Catalunya de waterpolo arriba a la recta fi -
nal de la primera fase i dimecres 30 quedaran de-
terminats els equips que passen a quarts de fi nal. 

El Sant Andreu, un dels conjunts més potents del grup 
A femení de l'anomenat Torneig de la Represa, serà el 
proper rival del Catalunya. L'equip que entrena Gabor 
Egedi visitarà dissabte 26 la piscina Pere Serrat (18h). 
La formació va debutar amb victòria contra l'Atlètic 
Barceloneta (17-14). El Catalunya masculí s'enfrontarà 
també dissabte 26 al Granollers a Can Toda (12:30). El 
conjunt entrenat per Tato Garcia va començar el cam-
pionat amb una derrota ajustada contra el Terrassa 
(14-13, a la foto), el rival més fort del seu grup.•

El Catalunya es juga 
el passi a quarts de 
la Copa catalana 
de waterpolo
Debut amb derrota ajustada per 
al masculí i victòria del femení 

Foto: CN Catalunya

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.

L'expresident de CDC i exportaveu del grup municipal Carles 
Agustí ha tret el cap com a promotor de la moció de censura 
contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a par-
tir de la seva implicació en el grup de socis El Senyor Ramon. 

Després del seu pas per la política, on va perdre moltes primàries i 
quan Trias va guanyar es va quedar a les portes de ser regidor, Agustí 
està eufòric. "Hola establishment. Som aquí i venim a guanyar", deia 
cofoi aquest dijous en un tuit. Sembla que ja li toca.

El
depen-

dent

Cartes al director

Casal popular Tres Lliris
Al Casal popular Tres Lliris del barri de 
Gràcia, tot i la prohibició de reunions mul-
titudinàries, es reuneixen fi ns a 50 perso-
nes des del fi nal de la tarda fi ns a aproxi-
madament l'una de la matinada, gairebé 
cada dia, amb l'agreujant que a més estan 
al carrer bevent, fumant, i sense masca-
reta moltes vegades. Això a part d'estar 
vociferant al carrer sense respecte als ve-
ïns. És com tenir una bena als ulls i no ser 
conscient de la realitat en què vivim amb 
el coronavirus.
Joaquín Balanzó 

Cultura segura
Després de mesos de veure les sales de te-
atre i de cinema tancades, així com altres 
espais i entitats històriques que fan pro-
gramació cultural i que han hagut de fer 
servir plataformes digitals i altres recur-
sos per no aturar-se, per fi  la majoria han 
reobert i han reprès l'activitat presencial. 
Ja sabem que es poden veure obres de te-
atre des de l'ordinador de casa, i sembla 
que això serà una pràctica regular a par-
tir d'ara. Però jo dec ser de la vella escola 
perquè no és el mateix que anar al teatre 
o assistir a un concert en directe. Igual 
que l'educació, la cultura també és un 
servei essencial per a la nostra societat. 
Vivim en un districte que bull d'activitat 
cultural i me n'alegro de recuperar-la. Si 
ens comportem de manera responsable 
quan anem en transport públic o a la fei-
na també ho podem fem quan anem a una 
estrena del Lliure o de l'Almeria Teatre, o a 
un concert del CAT.
Elvira Garcia 

Fe d’errades 
En l'anterior número vam informar errònia-
ment del nom de l'autora que va pintar el 
dibuix del Capitán Trueno a la persiana del 
local de Sant Lluís 51: no es diu Rita sinó 
que és Agus Rúcula.

Editorial

Les altres places de Gràcia

L 'any que ve farà 30 anys de la mort de Josep Buch, divulgador prin-
cipal de les places de Gràcia a partir d'un fons fotogràfi c que sempre 
s'ha revelat clau per a qualsevol estudi local i que l'any 2001 Carme 

Segura, Eduard Farré i Esteve Camps van reaprofi tar per continuar la 
recerca i pertinent propaganda en un llibre del Taller d'Història. En 
aquell volum, la plaça del Poble Romaní era l'última de les places docu-
mentades i, de fet, Buch no en va arribar a parlar mai perquè va morir 
dos anys abans que la plaça s'obrís a partir de la reforma d'aquella part 
de la Vila de Gràcia, allà on la comunitat gitana ha marcat el pols vital 
en les últimes dècades.

La plaça del Poble Romaní, juntament amb la plaça del Raspall, són 
el cor i l'orgull del barri gitano, però mentre aquesta última ha estat 
agraïda i dinamitzada per antics i nous veïns i comerços i per antigues i 
noves xarxes de solidaritat, la del Romaní ha estat una plaça dura, mal-
tractada, desplegada sense recursos, no prou digna sent hereva d'aque-
lla Gràcia menestral enara re-
cordada per la xemeneia de la 
fàbrica tèxtil del Vapor Nou. 

En aquells primers anys 90 
d'estrena de la plaça, només 
la Festa Major va aconseguir 
que l'espai lluís, gràcies a les 
millors gales dels xavals i xa-
vales que es mudaven per ba-
llar una mica de rumba entre 
les garlandes. Entre el 2009 i 
el 2015 els mòduls provisionals de l'escola L'Univers van aportar la dinà-
mica sempre positiva de la comunitat educativa.

Des del 2017 s'ha allargat un debat sobre el futur de la plaça que ara 
es tanca amb una proposta sembla que defi nitiva amb més verd i més 
accessibilitat i un equilibri d'usos entre jocs infantils, esbarjo per a gos-
sos i espai per a petanquers que només el temps dirà si és encertat. La 
reforma no transforma del tot la plaça, perquè només s'hi actua sobre 
la meitat, i difi cilment l'espai perdrà aquesta visió de plaça dura. Serà 
qüestió de seguir picant pedra.

Poble Romaní ha 
estat una plaça dura, 
maltractada; el temps 
dirà si la reforma és bona 
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Opinió
Ull de 
dona

Lola Capdevila

Diuen que caminar és traslladar-se a 
peu d’un lloc a un altre. A vegades, 
però, caminem sense anar enlloc, 

com aquesta primavera que ens hem 
vist obligats a fer-ho a casa o al terrat. A 
l’estiu, encara capfi cats, hem pogut anar 
una mica més lluny i trepitjar vells i 
nous camins a l’aire lliure. Joves i grans 
ens hem posat a caminar per tot arreu. 
Hem tingut la necessitat de fer-ho per 
salut i per foragitar la por. Ai, el poder 
de la por. 

També podem caminar en cercles, 
bucles o de recules fent passes endarre-
re. Estic pensant en reivindicacions po-
pulars com Salvem l’Alzina i les casetes 
d’Encarnació, de moment tot tancat i 
barrat, ni una passa. O Salvem L’Illa que 
segueix pel mateix camí. Fa sis anys que 
els esplais Matinada-Pòrtics i l’Espur-
na de Gràcia demanen un espai defi nitiu 
per desenvolupar la seva activitat i ara 
els han fet fora del local que tenien al 
carrer Jaén. És aquesta la resposta?

I arriba la tardor amb moltes preo-
cupacions, però també amb unes veus 
excepcionals: les de les nenes i nens que 
van o surten de l’escola. Feia temps que 
enyorava aquesta remor. Segueixen les 
concentracions a la plaça de la Vila, el 
16 d’octubre, farà tres anys que hi som: 
encallats, testimonials, persistents..., 
però sense fer via. 

Potser quan llegiu aquesta colum-
na hauran inhabilitat el president de la 
Generalitat, per mantenir una pancarta 
a Palau a favor de la llibertat d’expres-
sió! Entretant el maleït virus –d’acord: 
mascareta, distancia, mans– ens està 
matant l’ànima. De veritat estem cami-
nant? Cap a on?•

Caminar
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Les terrasses excepcionals

E l 21 de maig de 2020 l’Ajuntament de Barcelona va 
publicar un decret d’alcaldia on s’establien mesu-
res per a l’ampliació de l’espai públic destinat a am-
pliar terrasses. El decret deia: “la situació d’exce-
pcionalitat ha debilitat de forma greu el sector de 

la restauració. La restauració és una peça clau de l’activitat 
econòmica, de la confi guració de l’espai urbà i de la inte-
gració social de la ciutat: l’hosteleria i la restauració dóna 
ocupació a més de 85.000 treballadors i compta amb més 
de 8.000 empreses que s’hi dediquen”. “Cal adoptar mesu-
res extraordinàries que ajudin a pal.liar les difi cultats eco-
nòmiques i evitar les pèrdues de llocs de treball”. Tots els 
grups municipals van estar-hi d’acord. Però l’aplicació del 
decret va ser un problema. L’allau de sol·licituds de noves o 
ampliacions de terrasses va ser tan gran que el consistori 
no podia respondre en el temps previst. 

Des d’ERC-Gràcia vam presentar un prec al districte per 
tal que, si no es responia en 15 dies, aquesta sol·licitud s’en-
tengués com a autorització per silenci administratiu, no a 
l'inrevés com deia el decret. No va ser admès. El temps era 
un factor clau en aquesta mesura; dia que passava era dia 
perdut. Els restauradors s’havien gastat 300 euros pel cap 
baix a dissenyar i presentar la seva sol·licitud i ho havien fet 
amb caràcter d’urgència. El patiment era expressat en totes 
les visites que vam fer, els nervis i l’angoixa es veien a fl or 
de pell. Finalment, l’ajuntament va trobar una solució salo-
mònica: va prorrogar aquestes mesures excepcionals fi ns al 
31 de desembre de 2021, un any més del què estava previst. 

L’urbanisme tàctic va començar a delimitar noves terras-
ses. Per tot Barcelona van aparèixer senyalitzacions amb 
els pivots grocs i fl uorescents en places d’aparcament de 
cotxe. Fins i tot blocs de ciment. No eren terrasses atrac-
tives, no era la seva funció. La funció era evitar que la di-
stància física entre les persones i els aforaments a l’inte-
rior dels locals condemnessin molts negocis al tancament 
per no complir les mesures de seguretat que requeria el 
PROCICAT. 

Menys a Gràcia. A fi nals de juliol, dos mesos després del 
decret d’alcaldia, no es coneixia cap actuació al districte. La 
preocupació era tan gran que un grup de restauradors de 
Gràcia es van organitzar. Què passava a Gràcia?

Aquesta associació va fer una primera protesta amb una 
concentració a la plaça de la Vila el 12 d'agost, dies abans de 
la Festa Major. Coincidint amb aquest fet, les terrasses ex-
cepcionals van començar a aparèixer a tot el districte.

Menys al barri de la Vila de Gràcia. La Vila té una trama 
urbanística amb poc aparcament de cotxe. De manera que 
molts restauradors de la Vila s’han quedat sense terrassa 
excepcional. 

La denegació de les terrasses es justifi ca per les ordenan-
ces en seguretat, amplada dels carrers o per soroll. Però la 
realitat és que les terrasses excepcionals només s’han fet en 

calçada, on hi havia el cotxe, la moto o la càrrega i descàr-
rega. Però, és això el que diu el decret? Doncs no.

En el punt 4 de l’article 3 diu: “cas que no sigui possible la 
ubicació de terrassa en calçada, l’Ajuntament ha d’estudiar 
altres solucions d’ubicació inclús amb la instal.lació d’al-
tres elements diferents als mòduls. S’entén per mòdul l’as-
sociació d’una taula i quatre cadires, com a màxim”. Només 
que poguéssim autoritzar mòduls de taluleta amb dues ca-
dires, molts restauradors en tindrien prou per reactivar el 
seu comerç. Aquesta solució ja s’està treballant al Raval, un 
barri devastat per la situació de la pandèmia i necessitat 
d’activitat econòmica per fer-lo reviure.

El debat de la privatització de l’espai públic a Gràcia ha 
estat molt important en els últims anys. El pla d’usos ja ha 
fet disminuir 30 llicències al sector de la restauració en 4 
anys (L'Independent de Gràcia, núm 812). La regulació de 
terrasses també és necessària i anàvem pel bon camí. Però 
actualment no estem en el debat de com transformem la 
societat, sinó de com sobrevivim. 

La Cooperativa Resolís (La Barraqueta de la Plaça del 
Raspall ) ho explica molt bé: “Vam decidir (no sense molts 
debats i assemblees demanar l’autorització excepcional 
d’una terrassa al carrer. Nosaltres no creiem en un model 
basat en l’ocupació de la via pública per part de negocis pri-
vats... Els dos mesos tancats havien esgotat els estalvis de la 
cooperativa i estàvem en ERTO”...•

Miquel Colomé i Ferrer, conseller del Grup Municipal d’ERC a Gràcia 

el 
bloc

Les 400 caixes

Àlex Gutiérrez Pascual

Ho va denunciar el Grup d’Estu-
dis del Coll-Vallcarca fa dos anys 
en aquest setmanari: el Museu 

del Còmic i la Il·lustració no serà a 
Gràcia. Cognoms tan il·lustres (en il-
lustració també) com Josep Escobar, 
Francisco Ibáñez, Jan, Miquel Ambrós o 
Manuel Vázquez, vinculats a l’editorial 
Bruguera, la del gat negre, no seran difo-
sos des del barri on van tenir una carre-
ra tan prolífi ca. Tampoc es farà amb els 
llegats de dibuixants com Pepita Pardell, 
Antoni García, Silvia Domingo, els ger-
mans Blasco o Antoni Borrell, sempre 
tan destacats per aquesta entitat de re-
cerca històrica.

Abans de l’anunci fatídic, aquest pro-
jecte, que sobresurt per la constància i 
entrega dels seus promotors, i perquè 
reuneix un gran nombre de publicacions 
de diferents èpoques (endreçades en 400 
caixes), ha passat un periple digne d’una 
història explicada en vinyetes.

Primer al Castell de Montjuïc, des-
prés en un soterrani de l’avinguda de 
Vallcarca, amb el perill de deteriora-
ment del material. Fins que l’Associació 
de Col·leccionistes de Terrassa ha acon-
seguit que l’ajuntament d'aquesta ciutat 
els cedeixi un local. L’operació diu molt 
a favor dels impulsors d’una iniciativa 
que, com els personatges de la Bruguera, 
no es rendeixen mai.

En el rerefons de les vicissituds 
d'aquestes 400 caixes hi ha el me-
nyspreu a l’art de la il·lustració, el cò-
mic o la vinyeta, digueu-li com vulgueu. 
Negar-li el pes que han tingut en la cul-
tura popular a Ibáñez, Jan o Pardell, 
és com negar el valor que tenen artis-
tes actuals com Agustina Guerrero, Guy 
Delisle, Cristina Daura o Aleix Saló, per 
citar algunes plomes actuals il·lustres 
(en il·lustració també).•

Rere les vicissituds 
del Museu del Còmic 
hi ha el menyspreu a 
l'art de la il·lustració

al

El debat de la privatització de l'espai 
públic ha estat important; però no 
estem en el debat de com canviem 
la societat sinó de com sobrevivim

Foto: Silvia Manzanera

Gràcies al suport de:
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Exposicions
Fins al 29 de setembre 
Exposició Espai i Festa. Mostra resultat 
d’una acció de recerca entorn de la tradició 
festiva d’ornamentar l’espai urbà barceloní 
en motiu del bicentenari de la Festa Major 
de Gràcia, celebrat el 2017. L'exposició ofe-
reix una documentada i extensa panoràmi-
ca del que és i ha estat històricament, a les 
viles i als barris de la ciutat de Barcelona, 
el costum de guarnir les places i els car-
rers en motiu de festa. S’hi exposen una 
selecció d’imatges de guarnits festius pro-
vinents dels fons fotogràfi cs dels Grups 
de Recerca Local de la ciutat i de diversos 
fons privats, de la xarxa d’arxius de distric-
te i de l’Arxiu Fotogràfi c de Barcelona.
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 confi nament. Nina W. Melton presenta 
en aquesta exposició un recull de fotogra-
fi es de moda realitzades durant el tanca-
ment provocat per la COVID-19. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Exposició Des de dins_. La mostra presen-
ta les propostes visuals de Pamela Briones, 
Fabià Claramunt, Adrià Goula, Mertxe 
Hernández, Malike Hosseini, Xueni Ji, 
David Mesa i Tianyu Xie. Els seus projec-
tes, que responen a l'interès per un treball 
curós i a la voluntat de generar pensament 
crític, s'han desenvolupat dins el Màster en 
Producció i Recerca Artística (ProdArt) de 
la Universitat de Barcelona. 
Fund. Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)
 
Fins al 8 d’octubre
Cadena global de cures. L’esclat de la pan-
dèmia a casa nostra va obligar a suspen-
dre gran part de les activitats dedicades 
a la fi gura 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)

De l'1 al 30 d'octubre
Exposició Astèrix el Gal. La mostra vol 
retre homenatge als autors del que és 
probablement el còmic francès més po-
pular del món, i està inclosa dins del 5è 
cicle d'humor als barris de Gràcia "Gràcia 
riu!", organitzat pels equipaments cultu-
rals del districte del 15 al 25 d'octubre.
La Violeta (Maspons, 6)

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 “ultraa-
cadèmies” 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)

Fins al 22 de març de 2021 
Exposició Olor de Tardor. La primera casa 
de Gaudí ret homenatge al perfumista, ar-
tista i col·leccionista d'art que va morir el 
passat gener. La mostra, comissariada per 
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernes-
to Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Exposició permanent 
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí: 
manifi esto de su obra. Una mostra au-
diovisual 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
Divendres 25 de setembre
Perspectives, contes propis per a adults. 
A càrrec de Llenguaferits (David Vila i 
Jessica Neuquelman).
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 21 h

Sessió DJ. Aforament limitat a 16 perso-
nes. Cal reserva prèvia de les entrades.
Heliogàbal (Ramnon y Cajal, 80), a les 21 h

Dissabte 26 de setembre
Teatre familiar: El Misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 i les 18.45 h 

Balades, rimes absurdes, històries i crits 
catàrtics: SREVNI in VERS. A càrrec d'Ar-
nau Vilardebò.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 21 h 

Teatre: ¿ZIUQ - EL GRAN COCNCURSO. 
Presentadors Jordi Merca i Oscar 
G. Bayona. Idea original Factoría de 
Cómicos.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 22 h

Diumenge 27 de settembre
Jornada de descompte a la Casa Vicens 
amb motiu de les festes de la Mercè. Visita 
a la Casa Vicens i l'exposició temporal 
'L'Olor de la Tardor', un projecte exposi-
tiu de l'obra de Nasevo que la Fundació 
Ernesto Ventós ha creat per a Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Monòlegs de Cabaret. A càrrec de Víctor 
Guerrero.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 20 h

Dilluns 28 de setembre
Matrícula oberta per als tallers de 
Kundalini ioga. Cada dilluns de les 19.30 
a les 21h. Amb la instructora Katia Savant 
Ros. Informació i inscripcions a gobinde-
saran.yoga@gmail.com.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10) 

Teatre: Records a Broadway, de La Nota 
Teatre.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21 h

Dimarts 29 de setembre
Llibres: Pep Coll presenta L'any que va 
caure la roca.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 19 h

TEDxBarcelona Salon: Quina democrà-
cia volem? Adrià Rodríguez, analista de 
Polítiques Públiques en matèria de drets 
humans, democràcies i tecnologies digi-
tals, iniciarà un debat sobre com aug-
mentar la participació ciutadana, i l’es-
deveniment acabarà amb una sessió de 
networking.
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 19 h

Dimecres 30 de setembre
Llibres: Martí Gironell presenta Paraula 
de jueu.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 19 h

Dijous 1 d'octubre
Preludi de la Biennal: Visita guiada III. 
Fins al 2 d'octubre Casa Seat acull l'expo-
sició Preludi de la Biennal de Barcelona, 
que inclou peces de videoart i fotogra-
fi a fi rmades per Amina Zoubir (Algèria), 
Morehshin Allahyari (Iran), Héla Ammar 
(Tunísia), Raquel van Haver (Colòmbia), 
Em’kal Eyongakpa (Camerun) i Marwan 
Elgamal (Egipte). 
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 19.30 h

Divendres 2 d'octubre
28a Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona: Caperucita Roja, de 
Tatiana Mazú (Argentina, 2019). 
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h

Dissabte 3 d'octubre
Concert: Txus Blues & Jose Bluefi ngers.
CC La Sedeta (Sícília, 321), a les 12.30 h

Taller de màgia per a famílies impartit 
per la il·lusionista La Dama Inquieta.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 18 h

Festival III Sonamos Latinoamérica. 
Concert homenatge a Chabuca Granda en 
el centenari del seu naixement.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Entitats

Dimecres 30 de setembre
Xerrada: 150 anys de la Revolta de les 
Quintes. A càrrec de Josep M. Contel, 
president del Taller d'Història de Gràcia i 
Trabucaires de Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30 h0

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 (Sant Salvador 
49)

A partir del 21 de setembre
L'Ateneu Roig reprèn l'activitat i reobre 
portes, amb totes les mesures de segure-
tat establertes. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 43), 
de les 18 a les 21 h

Dissabte 10 d'octubre
Jazz concert: Goodman Hampton 
Tribute Quintet.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Fins al 30 d'octubre
L'Orfeó Gracienc convoca proves de veu 
per a la incorporació de nous cantaires. 
S'ha de sol·licitar cita prèvia al 932374302 
o secretaria@orfeogracienc.cat
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

ENTRE - VEURE: el taller amb l’artista. 
Centre de Creació Experimentem amb 
l’Art (C Torrijos 68), consultar horaris i 
preus

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Nit dels Ratpenats a l'Aula Turull
L'Aula Ambiental del Bosc Turull enceta la seva programació de tardor amb 
La Nit dels Ratpenats a càrrec del Museu de Ciències Naturals de Granollers. 
Una proposta per a públic adult i familiar per conèixer més sobre aquests 
petits mamífers alats i detectar la seva activitats al voltant de l'equipament a 
través d'instruments d'ultrasons. També es farà l'explicació del monitoratge 
de ratpenats que s'ha fet des del Bosc Turull. L'edat recomanada és a partir 
de 8 anys. Cal inscripció prèvia a aula@boscturull.cat o 932133945.

Dimecres 30 de setembre a les 18.30 h

Recomanem

Bosc Turull

Amb el suport de
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L'Almeria reprèn 
la programació 
amb 'Records 
a Broadway'

L'Almeria Teatre ha 
aixecat fi nalment la 
persiana aquesta setmana 
reprenent l'activitat que 
es va aturar el passat de 
març. Amb una aforament 
limitat a 186 persones, 
la sala de Sant Lluís ha 
obert la temporada amb 
'Records a Broadway', un 
espectacle que versiona 
més de 30 temes del teatre 
musical a quatre veus, 
i que ja es va estrenar a 
l'Almeria el passat març. 
La proposta, escrita per 
Blanca Bardagil a partir 
de la idea original de Marc 
Casanova i Antoni Font-
Mir, recorre les diferents 
etapes de Broadway. Tots 
els dilluns a les 21 h.

EART obre 
portes per donar 
a conèixer els 
tallers d'art
Les inscripcions per als 
tallers d'art que proposa 
Experimentem amb l'Art 
ja s'ha obert. Enguany, 
l'entitat n'ha abaixat 
el preu per ajudar les 
famílies després de la 
crisi sanitària i atén de 
forma personalitzada a 
les tardes per mostrar els 
espais i donar a conèixer 
el projecte.

Pau Riba, Laura Llaneli 
i Eli Gras, primers 
noms d'un festival 
LEM de mínims
Gràcia Territori Sonor ajorna la celebració del 25è dispositiu 
però proposa una edició especial amb menys espais i activitats

Silvia Manzanera

El dispositiu LEM, el festi-
val internacional de músi-
ca experimental de Gràcia 
i Barcelona, no podrà cele-
brar aquest octubre la 25a 

edició, tal i com va avançar l'Inde-
pendent 808, però sí una edició es-
pecial, reduïda en el temps i en el 
número d'espais i activitats. Gràcia 
Territori Sonor, l'entitat impulsora 
d'un festival que havia aconseguit 
els darrers anys una considerable 
expansió a la ciutat, no ha volgut re-
nunciar a una de les seves activitats 
estrella i presenta l'OFF LEM 2020, 
que se celebrarà entre el 9 i el 30 
d'octubre a dos espais de Gràcia -la 
Sedeta i Experimentem amb l'Art- i 
dos de Ciutat Vella -el Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí i el bar-te-
atre La Rubia Horiginal-. En total 
s'han programat deu concerts re-
partits en set sessions. 

El cartell -que ha avançat els pri-
mers noms aquesta setmana- in-
clou Pau Riba, "una autèntica lle-
genda de la música popular a casa 
nostra", com asseguren des del 
festival. Divendres 9 d'octubre a 
les 22 hores a la Sedeta, Riba pre-
sentarà gairebé en primícia la seva 
nova formació PLAN, amb ell ma-
teix (P) a la veu i la guitarra, el seu 
fi ll petit Llull (L) a la bateria, Anna 

Pau Riba amb la seva nova formació PLAN. Foto: Cedida

Tobias (A) al baix i les veus, i Noè 
Escolà (N) als teclats, la fl auta tra-
vessera i el saxo tenor. Però seran 
dos vells amics del festival els en-
carregats d'inaugurar l'OFF LEM 
una hora abans: Anna Pantinat i 
Víctor Bonetarbolí.

I també a la Sedeta, divendres 30 
d'octubre actuarà una de les artis-
tes més infl uents de l'underground 
barceloní de les darreres dècades, 
la gracienca Eli Gras, "una especia-
lista en ferreteria conceptual", en 
paraules seves. Amiga històrica de 
GTS, a l'OFF LEM oferirà un con-
cert d'improvisació sonora amb 
elements i enginys construïts per 
ella mateixa. La nit clourà amb l'ac-
tuació de l'andalús Rafael Flores 
(22h), referent de la música indus-
trial a tot l'Estat. Un altre dels noms 
destacats del cartell de l'OFF és 
Laura Llaneli, l'artista resident de 
GTS d'enguany, una performer que 
explora la relació entre l'experièn-
cia sonora individual i la producció 
i els aparells i pràctiques emprades 
en les arts visuals contemporànies; 
al Convent de Sant Agustí divendres 
23 a les 20 h. La segona part (21h) 
serà el torn de Tiger Menja Zebra, 
una de les propostes sonores actu-
als més contundents.

Totes les actuacions tindran un 
aforament limitat i caldrà fer reser-
va prèvia al correu electrònic entra-
des@gracia-territori.com.•

Clara Lai i Joan Moll, encontre 
en l'Espai-Temps. Experimentem 
amb l'ART acollirà els tres 
Encontres en l'Espai-Temps de 
l'OFF LEM 2020. Un dels més 
destacats serà el que unirà Clara 
Lai (piano) i Joan Moll (bateria), 
dos exponents de la nova escena 
de la lliure improvisació i el 
free jazz. 17/10 a les 20 h.

S. M.

E l  documental Caperucita 
Roja, de la cineasta argentina 
Tatiana Mazú González, obri-

rà el proper divendres 2 d'octubre 
als cinemes Girona la 28a Mostra 
Internacional de Films de Dones 
de Barcelona. El cartell d'enguany 
presenta tres òperes primes de 
realitzadores joves que posen en 
forma històries en primera per-

La 28a Mostra de Films de 
Dones premia el talent jove
Tres òperes primes confi guren aquest programa dedicat a la 
no-fi cció llatinoamericana, als Girona el 2, 16 i 23 d'octubre

sempre ha estat una manera de 
relacionar-me amb el món. Una 
nit em van violar i tot va canvi-
ar, però vaig seguir enregistrant. 
Quan reviso aquelles imatges sor-
geix un diàleg entre la llum i la 
foscor, alhora que roman l’estra-
nyesa davant del món”, explica la 
directora.•

Després Caperucita roja serà 
el torn divendres 16 d'octubre de 
Verónica Haro i el seu Cuando ellos 
se fueron, on explica la història del 
petit poble de Plazuela, a l'Equa-
dor, habitat ara només per dones 
grans. I tancarà la Mostra Visión 
noctura, de la xilena Carolina 
Moscoso. "Filmar allò quotidià 

sona combinant el format docu-
mental amb les narratives crea-
tives pròpies del retrat col·lectiu 
o altres experiments per tal d'ex-
plorar els límits del llenguatge ci-
nematogràfi c. Els fi lms parlen de 
temes d'actualitat com ara el pa-
per de les històries personals en la 
recuperació de la memòria histò-
rica, l’experiència intergeneracio-
nal en la transmissió de sabers, la 
quotidianitat de la despoblació o 
la denúncia de les violències sistè-

miques que han de fer front mol-
tes de les dones que han patit vio-
lència sexual.

"Mentre fabriquem un abric 
vermell amb caputxa, nosaltres, 
dues dones separades per més de 
seixanta anys, discutim entre les 
quatre parets de l’habitació les his-
tòries i contradiccions del nostre 
gènere i la nostra classe. A fora, 
una nova generació feminista pren 
els carrers", explica Tatiana Mazú 
sobre la seva proposta. 

Fragment del fi lm 'Caperucita roja', de Tatiana Mazú. Foto: Cedida

La Nota Teatre
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Anet Duncan, cels de colors 

Ramon Casalé Soler

La pintora sudafricana Anet Duncan (Durban, 1941) 
viu a Barcelona des de fa molts anys i té el seu es-
tudi al districte de Gràcia, a prop de la Creueta del 

Coll. Ara mostra els seus recents treballs a la galeria 
Quiosc Gallery de Tremp. L’exposició porta com a títol 
Phuzi, que signifi ca cel en zulu. De fet, es tracta d’una 
mena d’homenatge a l’ètnia zulu, que es troba al seu 
país d’origen.

La seva formació artística es va iniciar al cos-
tat de la seva mare, la també pintora Julienne Wylle 
Byng. Va estudiar al Durban Technical College. 
Posteriorment es trasllada a Londres i Sussex on aten-
drà a diversos cursos. L’any 1965 dirigeix una fàbri-
ca de serigrafi a tèxtil a la seva ciutat natal. Treballa 
obra mural en batik –es tracta d’una tècnica d’estam-
pació tèxtil- i pintura, així com dissenys de teixits a 
tricot. Més endavant porta un taller de serigrafi a a 
Ginebra. El 1974 realitza la seva primera exposició a 
la galeria Norbert de Dunkerque, on mostra una sèrie 
d’aquarel·les, tècnica que empra habitualment –com 

també l’oli i l’acrílic- i 
amb la que ha obtin-
gut diversos reconeixe-
ments i premis inter-
nacionals. La primera 
vegada que el públic 
barceloní va poder veu-
re la seva obra va ser 
amb motiu d’una col-
lectiva a Llotja, el 1984, 
però no va ser fi ns cinc 
anys més tard que per-

sonalment vaig contemplar per primera vegada el seu 
treball, concretament a la desapareguda galeria barce-
lonina Sala Rovira. Des d’aleshores, l’he anat seguint 
regularment.

El seu treball es mou en diferents direccions, on la 
fi guració i l’abstracció es fusionen. La fi gura –cossos 
humans-, el retrat, interiors –edifi cis- i el paisatge són 
les seves temàtiques preferents, encara que en aquests 
darrers anys predomina el paisatge. La llum, el color, 
l’ambient..., creen una atmosfera especial, o el que és el 
mateix, tracta el color de manera molt subtil. La llum 
actua com a element catalitzador de les seves composi-
cions. A Quiosc Gallery el públic veurà un recull d’obres 
on el paisatge és el protagonista. Són paisatges que do-
nen la sensació de miratges, degut a que els elements 
que hi apareixen semblen difuminar-se a ulls de l’es-
pectador. En aquestes obres, com també en exposicions 
anteriors, el bosc, el llac, el mar, el desert i el cel sovin-
tegen. En tots els quadres apareix una línia que separa 
el primer pla del fons compositiu, que tant pot corres-
pondre a l’horitzó, com simplement per dividir la peça. 
A nivell cromàtic, el groc adquireix un gran protagonis-
me sorgint de forma molt singular. L’efecte lumínic pot 
aparèixer dins d’un espai fi ctici i en un de real, circum-
stància que provoca tot tipus d’emocions i sensacions, 
però sempre des d’una posició de serenor i calma.•

crítica 
d’art

S.M.

Amb l'objectiu de consoli-
dar-se com una trobada 
dedicada al suport i mos-
tra de propostes artísti-
ques que dialoguen amb 

el paisatge rural, tragantDansa or-
ganitza per segon any consecutiu 
el festival Natures, que tornarà a 
omplir la població de l'Alzina de 
l'Aguda, a la Noguera, de dansa, 
art i natura. La proposta -que ha 
adaptat la programació a les condi-
cions sanitàries actuals amb totes 
les mesures- ofereix un programa 
d'activitats a partir de tres línies 
de treball: mostra d'espectacles de 
dansa i arts plàstiques que es vin-
culin amb l'entorn rural, formació 
a professionals i públic general en 
els camps del LanDance i Land Art, 
i suport a la creació amb un pro-
grama de residències artístiques.

D'acord amb el centre de dansa 
gracienc, el festival pretén aportar 
"aprenentatges enriquidors" tant 
als creadors com als artistes i al pú-
blic en general, "en un espai singu-
lar de creació i trobada descentra-
litzats, fora dels nuclis urbans, de 
les sales i teatres convencionals". 

La jornada principal del 
Natures'20 tindrà lloc el 4 d'oc-
tubre, on el públic general podrà 
gaudir de diferents tallers i espec-
tacles amb els quals explorar dife-
rents maneres d'establir contacte 
amb la natura. Hi haurà un recor-
regut per veure les intervencions 
artístiques realitzades específi ca-
ment en el paisatge o localitzaci-
ons properes a tragantCamp, uti-
litzant els materials i els estímuls 
de l'entorn, durant el programa de 

El Natures 2020 
de tragantDansa 
consolida la dansa i 
l'art a l'entorn rural
El centre gracienc celebra de nou el festival a l'Alzina de l'Aguda i 
proposa una jornada oberta amb tallers i espectacles el 4 d'octubre

Un dels espectacles de l'edició de l'any passat. Foto: Alba Suñé

Residències de Creació. També hi 
haurà una xerrada i taller sobre 
art i paisatge a càrrec de l'Histori-
ador de l'Art i artista Víctor Mata, 
on ensenyarà als participants com 
treballar amb pedra seca; un dinar 

popular a l'aire lliure i un concert a 
càrrec del grup Microrgànic Trio. 
Per participar a la jornada es re-
quereix inscripció prèvia, tant si és 
per algunes de les activitats o per a 
la jornada sencera.•

Passejada artística. La jornada 
principal amb públic que proposa 
el festival el 4 d'octubre inclou 
una passejada per veure les peces 
de dansa dels artistes Emma Riba 
i David Font (Dels gestos perduts i 
els sons oblidats), Marcos Nacar i 
Matilde Bassetti (Tierra trazada), Quin 
Vilagran (Górecki) i Sara Pons (Win-
Do-W), així com les intervencions 
artístiques dels artistes plàstics Jaume 
Amigó, Oriol Teixidor i Víctor Mata.

La fi guració 
i l'abstracció 
es fusionen 
al treball de 
l'artista
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La torratxa

El turista sóc jo
Pere Martí
@peremarticolom
 

Si heu baixat a Barcelona després de 
la pandèmia, haureu descobert una 
ciutat nova, buida, però plena de co-

lors per les cantonades, amb tota mena 
de dibuixos a l’asfalt, jocs pintats com la 
xarranca, pilones i palets grocs per pro-
tegir terrasses de bars. Al casc antic no hi 
ha ningú, aprofi teu per passar pel carrer 
del Bisbe, observar la catedral sense japo-
nesos, baixar fi ns a la plaça del Rei, amb 
l’ara solitària escultura de Chillida, pujar 
per Llibreteria, fer un entrepà al Conesa, 
creuar la plaça de Sant Jaume i baixar 
per Ferran cap a les rambles.

Aquí l’escena ja no és tan idíl·lica, per-
què el carrer és buit però també és ple 
d’establiments tancats, com l’Schilling, 
imprescindible refugi nocturn al centre. 
Els falsos pubs per guiris tenen també la 
persiana baixada, però podeu entrar a la 

plaça Reial, sense empentes, i tornar al 
Glaciar, que ha resistit l’onada de desper-
sonalització provocada pel boom turístic 
i continua oferint una Guiness ben tirada. 
Les mesures sanitàries estan matant el 
Jamboree però els germans Mas encara 
resisteixen fent algun concert a la plaça, 
que aquests dies és una meravella.

De retorn cap a Gràcia, podeu pujar per 
la Rambla, escoltant Quimi Portet, fi ns a 
plaça Catalunya. Aquí ja podeu triar entre 
el metro o el bicing. Si agafeu la bici, di-
uen que no agafareu el virus, però el me-
tro va més ràpid i hi ha aire acondicionat. 
Fins i tot el 24 està buit, perquè ja no hi ha 
guiris que pugin al Park Güell. És un plaer 
visitar Barcelona. No sabem quan durarà 
aquesta pau imposada pel virus que, com 
tot, té la seva part bona Ja sé que l’econo-
mia va malament, però Barcelona ha de 
trobar altres maneres de generar rique-
sa sense dependre del turisme de paella i 
sangria. Ara, els turistes som nosaltres.•

Fins i tot el 24 està 
buit, perquè ja no hi 
ha guiris que puguin 
al Park Güell

Gràcies al suport de:

Ricard ValentíRicardPlaça Raspall

Aquest no ha estat un estiu com els altres. Fins ara, 
els mesos previs a les vacances sempre havien es-
tat mesos intensos d’activitats i d’oportunitats per 
seguir reivindicant la memòria del poble gitano 
i la seva presència en la vida social i cultural de 

Gràcia: enguany no hem pogut fer el viatge al camp de con-
centració d’Auschwitz per homenatjar totes les persones 
gitanes que van ser assassinades pels nazis el 2 d’agost de 
1944. Però no hem deixat passar l’ocasió de recordar aquest 
fet des d’aquestes mateixes pàgines i des de qualsevol espai 
on se senti la nostra veu; ara més virtual que mai. Tampoc 
hem fet Festa Major, un espai de participació i convivència 
a la plaça del Poble Romaní.

Des del primer moment de l'esclat de la crisi del corona-
virus ens vam sumar a la campanya Queda’t a casa perquè 
tocava, i toca encara, demostrar sentit de la responsabilitat 
i sentiment de comunitat. Tota la nostra feina i els nostres 
esforços es van concentrar a cuidar les famílies més vulne-
rables de la comunitat gitana de Gràcia, fent xarxa amb el 
Rebost Solidari i establint acords amb diferents entitats i 
bancs d’aliments perquè no faltés un plat a taula a moltes 
famílies amb una situació ja crítica empitjorada per la cri-
si provocada per la pandèmia. També ho dèiem llavors: era 
la nostra resistència romaní. I ara que encetem el curs, se-
guim amb la tasca de repartiment d’aliments a les famílies 
que més ho necessiten, i fi ns el temps que calgui. No sabem 
fi ns quan durarà tot això ni quines previsions hi ha per als 

propers mesos, així que anirem fent tot el que estigui a la 
nostra mà. Les mesures per contenir el virus han obligat a 
cancel·lar totes les activitats que l’Associació Joves Gitanos 
de Gràcia ha vingut fent durant els darrers anys: no hi ha 
reforç escolar, ni jornades al carrer, ni xerrades o altres ti-
pus de trobades i activitats presencials. A partir d’ara, tota 
la nostra activitat enfocada a la difusió de la cultura del 
poble gitano ha de ser virtual. No ens queda una altra així 
que ens adaptem i seguim amb la nostra lluita. Si no ens 
podem reunir com fi ns ara buscarem els mecanismes per 
fer-ho possible sense posar en risc la salut de les persones. 
I així ho estem fent. Per això la propera activitat que tenim 
prevista serà una xerrada sobre la rumba i els seus orí-
gens i un taller de rumba el proper divendres 2 d’octubre a 
les 12.30 via telemàtica, amb la banda gracienca Rumba y 
Son; us esperem a tots i totes des de l’aplicació Zoom (a les 
xarxes socials de l’entitat hem publicat l’enllaç). I seguint 
aquesta línia de treball, el 5 d'octubre es farà una xerrada 
online amb una escola de Buenos Aires.

Per una altra banda, tenim la intenció de portar a terme 
les campanyes solidàries de recollida d'aliments i de jogui-
nes que hem fet els darrers anys a l'època de Nadal, junta-
ment amb la Unió de Botiguers de Travessera Casc Antic, 
on hem comptat -i esperem tornar a fer-ho enguany- amb 
l'inestimable suport del nostre amic Edmilson, ex jugador 
del Barça, i la seva fundació. Ens adaptarem al que calgui i 
seguirem endavant. Sempre.•

Seguir endavant
L'Associació Joves Gitanos de Gràcia surt cada any al carrer per la Diada Internacional del Poble Gitano a l'abril; enguany no ha pogut ser. Foto: Arxiu


