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L'antiga Sala Beckett s'arranja
per fer oficines mentre Fecalon
allarga la via judicial del Canela
NyN dóna per descartada l'oferta d'una cadena de gimnasos per les
dimensions de la ﬁnca on hi havia el teatre i adequa l'espai sense llogater

Albert Balanzà

E

n els últims deu anys el carrer Alegre de Dalt ha sofert grans canvis urbanístics i socials: allà on a la
dècada passada hi havia la sala KGB, la sala Beckett,
la casa okupada Les Naus i un carrer ple de cotxes
aparcats, ara hi ha la sala Canela en ple estira-i-arronsa judicial amb l'Ajuntament per aguantar o tancar deﬁnitivament per la pressió veïnal, l'antiga sala Beckett en
plena reforma per convertir-se en espai d'oﬁcines, les promocions ja estrenades de la Llave de Oro i el carrer una mica
més lluent i passejable.
L'últim moviment es refereix a l'antic espai teatral de
la Beckett, que des de fa quatre anys ha engegat una segona joventut al Poblenou. L'històric passadís d'entrada a la
sala des de fa uns dies és un niu de pols i de bastides per les
obres d'arranjament de l'ediﬁci consecutiu al número 55
i veí del KGB/Canela. Núñez y Navarro, propietària de les
Gràcies al suport de:

La patronal de l'oci nocturn
aﬁrma que la 'disco' marxarà si
s'indemnitza el que s'ha invertit
dues ﬁnques, ha vist com a descartada ﬁnalment una oferta d'una cadena de gimnasos per les dimensions de l'espai,
però ha donat continuïtat a l'arranjament de l'ediﬁci per
ubicar-hi oﬁcines a l'espera que hi hagi altres llogaters potencialment interessats.
Com a penúltim moviment al carrer, i també en espai de
NyN, el conﬂicte del Canela creix en la via judicial un cop els
serveis jurídics de la sala, en mans de la Federació Catalana de
Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), ha interposat un recurs d'alçada. La patronal ha assegurat que la discoteca tancarà portes
si s'indemnitza el que s'ha invertit: 250.000 euros. Pàgina 3

L'antic passadís d'entrada a la Beckett, aquest dijous Foto: À.G.P.
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El PDECat de
Gràcia s'estrena
sense Junts a les
xarxes socials
Foto: A.V.

La separació de Junts i
el PDECat a Gràcia, amb
tots els consellers del grup
municipal apostant per
la primera marca, s'ha
concretat aquesta setmana
amb un pas més: amb la
creació del compte propi
de Twitter del PDECat ja
desvinculat de Junts, que
ﬁns ara agrupava les dues
sensibilitats.

Política
El PSC retoca l'executiva
canviant el número 3
i el primer secretari
anuncia l'últim mandat
La consellera Mercè Saltor assumeix Política Municipal
i Àlex Monlleó entra com a nou secretari d'organització

Barberà torna llegint un dels
textos de la Diada a Gràcia.
Havent tingut una presència més
aviat escassa en els darrers actes
públics, l'exprimer secretari del
PSC Xavier Barberà va ser un dels
protagonistes de la Diada local,
organitzada pel G6, llegint País
petit, de Lluís Llach, davant del
monument a Pompeu Fabra.

Prova pilot al
consell de barri
del Coll per fer-lo
semipresencial
Tot i que comissions
i consells sectorials
continuaran sent virtuals,
el Districte ha anunciat
aquesta setmana que els
consells de barri seran
semipresencials i la
primera prova pilot es farà
el pròxim 29 de setembre
al barri del Coll. Hi haurà
un link per seguir la sessió
però també dues seus al
Districte, amb el regidor
i els portaveus dels grups
municipals, i el centre cívic
El Coll-La Bruguera, que
admetrà vuit veïns per
ordre de reserva prèvia.

L'últim ple del 9 de juliol, en un moment de la intervenció de Ciutadans. Foto: A.B.

Albert Balanzà
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l PSC de Gràcia sembla que
ha superat deﬁnitivament
la travessia del desert que
encara en el passat mandat va traduir-se en un únic
conseller de districte, en un territori que havia governat gairebé
sempre des de la recuperació dels
ajuntaments democràtics, i l'aug-

ment a dos consellers i l'entrada
ja estable en un pacte de govern
a BComú ha servit per seguir endreçant l'agrupació a nivell intern.
Tant és així que aquest dilluns,
sis mesos més tard del previst a
causa de la crisi sanitària que va
impedir fer-ho al març, l'agrupació socialista local ha renovat
l'executiva amb la continuïtat del
primer secretari, Jesús Jiménez,
ﬁns al 2024. La novetat, però, tal

com ha anunciat Jiménez, és que
aquest serà el segon i últim mandat, si bé els estatuts del partit li
permetrien continuar. "S'han de
fer renovacions i les podem fer
bé", ha apuntat.
Jiménez, que va substituir en
el càrrec el març de 2017 Xavier
Barberà, el qual només hi va ser
tres anys, va entrar al PSC el 2009
i en el primer mandat de tres anys
ha recuperat la seu social que els
socialistes havien perdut i ha connectat l'agrupació amb el govern
municipal en tant que assessor de

la regidoria de Mobilitat. El nou
mandat serà, per un canvi d'estatuts, de quatre anys.
La resta de canvis en l'executiva tenen a veure amb el número tres, la secretaria d'organització, on entra Àlex Monlleó en
lloc de Cristina González, i la secretaria de Política Municipal, on
la consellera de districte, Mercè
Saltor, es reforça perquè l'altre
conseller, Alberto Lacasta, li deixa pas pel fet que ell se centrarà
en el seu càrrec a l'executiva de la
Federació de BCN.

Opinió convidada
Yusef Quadura Izquierdo, conseller d'Emergència Climàtica del districte de Gràcia

Conquerim espai públic,
protegim criatures

H

a començat el curs més estrany mai imaginat. La pandèmia ha fet que haguem de
repensar moltes coses, incloent el funcionament de les escoles, un pilar fonamental de la
nostra societat. Però molt abans de la COVID19,
ja teníem una altra amenaça global: la contaminació i l’emergència climàtica. Una amenaça que
requereix acció immediata i lideratge de ciutats
valentes. Per això Barcelona va declarar l’emergència climàtica al gener, una declaració que anava més enllà de les paraules, concretant mesures a tota la ciutat per ser un exemple a seguir en
aquesta lluita.
Més enllà dels problemes de salut més evidents, la contaminació també afecta el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes, i amb

Protegim les Escoles, volem defensar els i les
més joves de la contaminació d’una ciutat ﬁns
ara dominada pels cotxes. A Gràcia, hem engegat aquest pla amb dues escoles que estrenen
entorns paciﬁcats: l’Escola l’Univers i l’Escola
Sagrada Família.
Aquests projectes de paciﬁcacions no són solucions estàndard aplicades a tot arreu per igual.
Des de l’equip de govern, i també des dels serveis
tècnics del Districte, hem mantingut converses
amb les AFA i les direccions d’ambdues escoles per
compartir la diagnosi, necessitats i propostes per
arribar a tenir dos projectes amb accions de mobilitat, espai públic, medi ambient i educatives.
El projecte té com a ﬁnalitat disminuir la contaminació en tot l’entorn de l’escola, millorar la

seguretat rebaixant la velocitat permesa i ampliar
els espais públics pel veïnat. Les actuacions també
inclouen la imatge d’un cercle groc que avisa als
conductors que entren en una zona escolar.
A l’Escola Sagrada Família s’ha ampliat la vorera dos metres més i s’ha transformat el xamfrà en
un espai d’estada amb bancs. Guanyem més de 80
metres quadrats on als matins juguen els més petits, i que a la tarda serveix d’espai de trobada.
A l’Escola Univers s’ha paciﬁcat un dels dos carrils de Carrer Bailèn per assegurar un espai ampli
per a l’entrada i sortida dels nens i nenes a l’escola,
i el carril que s’ha mantingut, ara té una velocitat màxima de 20 km/h. A l’altra sortida, al carrer
Quevedo, s’ha invertit el sentit de circulació per reduir el nombre de vehicles que hi passen, així també es paciﬁca el trànsit i augmenta la seguretat.
El pla continuarà desplegant-se aquest mandat, i properament començarem a treballar amb
noves escoles que estrenaran el seu espai protegit al 2021. Volem una ciutat amable, verda i segura, i cal donar a les escoles la centralitat que
mereixen.

•

•

Societat
L'antiga sala Beckett
acollirà oﬁcines mentre
Fecalon allarga la via
judicial del cas Canela
Núñez y Navarro, propietària d'Alegre de Dalt 55 i 57, tanca
sense acord la negociació per fer un gimnàs a l'espai teatral

Albert Balanzà

La patronal
aﬁrma que la
'disco' tancarà si
s'indemnitza el
que s'ha invertit

L

'espai on ﬁns al 2016 hi va haver la sala Beckett, a Alegre
de Dalt, es mou aquests dies
amb la reforma tant del passadís històric d'entrada a
l'espai teatral com de l'ediﬁci, però
l'objectiu final de l'arranjament
no serà un gimnàs, com aquesta
mateixa setmana apuntava el director de la Beckett, Toni Casares,
sinó que el futur més aviat passarà
per unes noves oﬁcines. Així ho han
anunciat fonts de Núñez y Navarro
a aquest setmanari explicant que
s'ha tancat sense acord una negociació amb un grup empresarial que
sí que preveia la possibilitat de ferhi un gimnàs, però que les dimensions de l'espai -massa petites- hi han
jugat en contra.
Les obres de reforma, en qualsevol cas, adequaran l'espai on hi
havia la sala Beckett encara que a
hores d'ara no hi hagi un llogater
acordat i persegueixen alhora el
manteniment necessari de l'ediﬁci,
després de passar tants anys buit.
L'opció d'oﬁcines ja va ser el camí
de NyN per omplir els diferents
pisos superiors del veí número 55
del carrer, on als baixos hi ha l'altre
gran espai d'oci nocturn que en els
últims anys s'ha reconvertit de discoteca KGB a discoteca Canela per

Les obres a l'ediﬁci on hi havia la sala Beckett, i Canela al fons. Foto: À.G.P.

atraure un públic llatí i que també
ha marcat una línia de continuïtat
en la històrica protesta veïnal.
La batalla legal pel tancament
de la discoteca Canela, que va estrenar la via judicial el passat juliol
just quan l'Ajuntament va adoptar
per sentència ferma administrati-

va el precinte del local, s'ha ampliat aquest estiu amb la interposició
d'un recurs d'alçada que només
és el començament "d'una controvèrsia que es pot allargar quatre o cinc anys", segons Fernando
Martínez, cap dels serveis jurídics
de la Federació Catalana de Locals

d'Oci Nocturn (Fecalon), que ha assumit en els últims mesos la representació de Triskel Canela, l'actual
empresa gestora.
Després de l'aplicació d'una mesura cautelarísima per evitar de
moment el tancament per part del
jutjat contenciós administratiu número 5 el passat juliol, ara la via judicial dels representants de Canela
ha inclòs també una reunió amb
Afectats Canela, la plataforma veïnal, on es va argumentar aquest
llarg termini de resolució i es va
oferir un pla de convivència a partir de la reobertura de Canela.
"Passa que els veïns no volen
la discoteca", admet Martínez,
que posa sobre la taula una proposta de resolució. "Si ens indemnitzen el que hem invertit, uns
250.000 euros, marxem", conclou.
Mentrestant, Canela segueix tancada des del juliol per la crisi sanitària
però pot reobrir un cop s'aixequin
les restriccions.

L'escola bressol Gràcia de la plaça Lesseps torna a tancar pel
positiu d'una educadora, com ja li va passar al mes de març

E

l convuls inici del curs escolar, amb els dubtes per la crisi sanitària oberta i la nova
organització per torns i espais
d'entrada de les classes per evitar aglomeracions, ha esclatat a
Gràcia almenys en tres centres
que no veuen compatibles aquestes mesures necessàries de distanciament en l'accés als centres

amb la seguretat viària que haurien de tenir garantides. I alhora
mirant de reüll altres centres com
L'Univers, que acaben d'estrenar
un espai de protecció.
L'escola Teixidores de Gràcia,
la més nova del districte i encara
en mòduls prefabricats al carrer
Encarnació, ha estat la més directa a l'hora de fer talls de trànsit de
30 minuts a l'entrada i a la sortida del centre, mentre l'Ajuntament no garanteixi la seguretat

de l'alumnat pel pas de vehicles i
l'absència d'agents cívics per regular el trànsit. L'absència de resposta per part del Districte a una
petició de l'escola en aquest sentit
ha provocat aquesta setmana que
la consellera d'Educació, Cristina
Carrera, hagi fet d'agent cívica a
l'espera de l'aplicació de la mesura oﬁcial.
Pares i mares de l'escola Josep
Maria Jujol de Riera de Sant
Miquel tampoc han vist gens clar
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La diada del
comerç al carrer
no treurà botigues
però tallarà eixos
El consell de comerç ha
acordat aquest dijous
tallar els carrers però
no fer la pròxima diada
del comerç al carrer
del 3 d'octubre amb els
comerços a l'exterior.
"Volem mantenir el dia i
que els comerços puguin
fer igualment promocions
especials", va apuntar
el conseller Alberto
Lacasta. La proposta no
ha agradat a l'Associació
de Professionals de Bars
i Restaurants de Gràcia.
D'altra banda, a partir
també del 3 d'octubre,
es tallarà de 9 a 21 hores
Gran, Pi i Margall i
Passeig de Sant Joan
dissabtes i diumenges
i només dissabte de 9 a
21 hores Travessera de
Gràcia (entre Gran i Milà i
Fontanals).

Gràcia Riu escalfa
motors amb un
concurs de fotos
en to còmic
La quarta edició del
festival Gràcia Riu, que
arriba com cada tardor
a diferents equipaments
públics del districte, ha
arrencat amb la crida de
l'Espai Jove La Fontana
a la participació en un
concurs d'imatges en
to còmic o divertit que
els veïns poden enviar a
capdesetmana@lafontana.
org o per whatsapp al 635
080 047. El termini està
obert ﬁns al 4 d'octubre.

•

Teixidores, Jujol i Rius
obren curs tallant el trànsit
A. B.
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Protestes a la Jujol. Foto: AFA Jujol

el pas de vehicle privat que intenta el by-pass entre la Diagonal
i la Via Augusta en unes hores on
el carrer és ple de canalla. Des
d'aquest dijous, tant a l'entrada com a la sortida del centre, la
comunitat educativa ha progra-

mat l'acció Envaïm la calçada amb
talls de 30 minuts a les dues entrades del centre. A l'escola Rius
i Taulet, tot i estar més escarmentats històricament amb el trànsit
de Lesseps, els pares i mares van
agrair ﬁnalment que el primer dia
d'escola se saldés amb el suport
de la Guàrdia Urbana obrint un
carril per als vianants.
D'altra banda, al marge d'aquestes protestes per la protecció de
l'entorn, l'escola bressol Gràcia de
la plaça Lesseps, que va ser al març
la primera a tancar pel positiu
d'una educadora, ha tornat a patir
la mateixa casuística i aquest dimecres ja no ha obert. El cas, segons
l'Ajuntament, es va detectar en les
proves del passat 10 de setembre
i l'educadora afectada no ha arribat a incorporar-se, però el fet que
hagi mantingut contacte amb altres persones de l'equip escolar ha
dut a tancar el centre almenys ﬁns
al 23 de setembre.

•

4

Societat

L’Independent de Gràcia
18 de setembre de 2020

Casa Vicens ret
homenatge a Nasevo
amb una nova mostra
centrada en la tardor
Les obres del perfumista, mort el
gener, es podran veure ﬁns al març

Clàudia Cardoner i Sònia
Baró: "Ja està bé que els
professionals sanitaris
passem de moda"
Les dues pregoneres de la Festa Major de la Salut faran un
retrat personal i professional i un homenatge a la gent gran

A.B.

Q

uan es va morir Ernesto Ventós Nasevo, l'1 de
gener passat, perfumista de referència de Casa
Vicens i autor de la ruta olfactiva, tard o d'hora
la primera casa de Gaudí havia de retre-li homenatge
i aquest es farà a partir del 22 de setembre amb una
exposició temporal d'obres seves. Comissariada per
Cristina Agapito i prevista inicialment a la primavera, la mostra Olor de tardor s'ha adaptat a la temporada de tardor i consta de 25 peces que s'instal·laran al
primer pis de la casa museu. Aquesta serà la tercera
exposició d'obres de Nasevo a Casa Vicens i respon a
la relació entre Casa Vicens i Ernesto Ventós, quan el
perfumista va crear essències per a cada una de les
estàncies amb la ruta olfactiva, que amb la pandèmia
s'ha hagut de suspendre temporalment. El 2018 la primera mostra dialogava amb l'interior de la casa i el
2019 amb el jardí. La nova exposició es podrà visitar
ﬁns al 22 de març.

•

Adéu a Agustí Tenllado
Llombart, exdirigent
del Centre i de l'Europa
Qui va ser president del Centre Moral entre 1986 i 1990
i directiu del Club Esportiu Europa, Agustí Tenllado
Llombart, va morir dilluns a l'edat de 85 anys. Tenllado,
eix de la relació entre les dues entitats -l'Europa sempre fa al Centre les seves assemblees-, va dirigir el grup
de teatre del Centre i va ser directiu del club esportiu
en els mandats de Josep Bartolí i Conrad Pugés. El seu
ﬁll, Agustí Tenllado, és un dels directius actuals.

•

Baró, al centre, i Cardoner, a la dreta, amb equip del CAP Larrard. Foto: Cedida

A. B.

L

a Festa Major de la Salut
concentra aquest cap de setmana la majoria dels seus
actes començant pel pregó
de dues professionals sanitàries del CAP Larrard, Clàudia
Cardoner i Sònia Baró, que han estat molt implicades en els últims
anys en l'elaboració del pla comunitari del barri i que lògicament
en els últims mesos han viscut de
prop localment la crisi sanitària.
"Les dues hem participat en el diagnòstic del barri, encara que sempre penses que t'hi pots implicar
més", apunta Cardoner. "El repte a
nivell local és que ens hem de mullar tots, respondre junts, amb paciència i comprensió", completa la
visió Sònia Baró.
Tant a Cardomer com a Baró els
ha sorprès que les triessin com a
pregoneres, encara que la lògi-

ca d'altres pregons com el de la
Festa Major de Gràcia també anava per aquest camí. El pregó de
la Festa Major de la Salut, però,
serà especial perquè l'acte es farà
per primera vegada a la plaça de
la Natura del Park Güell i perquè
la mateixa festa tindrà moltes activitats presencials que no s'han
aconseguit fer ni a Gràcia ni a
Vallcarca. "És un lloc espectacular", diu Cardoner.
Totes dues professionals, amb
llarga trajectòria al CAP Larrard,
tenen previst llegir un text cadascuna, Cardoner des d'una visió
tant personal com professional
perquè també és veïna del barri,
i Baró en una línia d'homenatge a
la gent gran i a l'atenció primària.
"No entraré en el drama perquè
ho ha estat i ens ha deixat tocats
sinó des de l'acompanyament càlid que hem volgut fer en tot moment", diu Baró, que ha coordinat
el delicat àmbit de les residències.

El futur, segons Baró, es mira
amb esperança però també amb
preocupació des del sector de
l'atenció rpimària, que ara ha
tornat a entomar la gestió precisament de les residències que va
perdre gfa quatre anys, però que
encara té moltes incògnites a resoldre amb el nou model de gestió. "Calen recursos, i és clar que
no pot ser com ha estat ﬁns ara",
afegeix Baró.
Cardoner, per la seva banda,
veu el sector com un dels més
afectats per la crisi sanitària però
no només, ja que la crisi ha anat
repartida per a tothom i admet
que als sanitaris els ha tocat una
mica "estar de moda". "Això ha de
passar; estem molt agraïts pel reconeixement social, però està bé
que mirem cap a altres sectors,
perquè ara pringarà molt la comunitat educativa i molts sectors
econòmics; ja està bé que passem
de moda", conclou.

•
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Ceràmica Roig obrirà botiga al
desembre a Gràcia per arribar al
centenari lluny del Poble Espanyol

Breus

Cas Francisco: el
jutge declara nul
el desnonament i
ara es negociarà

L'emblemàtic artesà ja adequa l'espai d'un local de propietat al carrer Francisco Giner
que en els últims vint anys ha utilitzat com a taller i magatzem i que ara obrirà al públic

Albert Balanzà

L

'emblemàtic taller d'artesania Ceràmica Roig del Poble
Espanyol, establert des de
1929 al recinte de Montjuïc i
autor en part de la construcció de l'atracció turística amb elements destacats com les plaques
dels carrers, els números o detalls
del campanar, ha tancat portes des
de fa uns dies. Però quan una porta es tanca se n'obre una altra i la
tercera generació Roig ja prepara
la reobertura del negoci en un local de propietat que té a Francisco
Giner i que a partir del desembre
començarà a funcionar com a botiga. Ceràmica Roig no aterra a
Gràcia com un cos estrany: la tercera generació hi té arrels i el fundador, Josep Roig, té a Gràcia obres
com la Font del Carbó.
El tancament de Ceràmica Roig
al Poble Espanyol, avançat ara fa
Gràcies al suport de:

Xavier Gabarró i Montserrat Zamorano, al nou local de Francisco Giner. Foto: A.B.

quinze dies pels redactors d'informatius de TV3 que es dediquen a
memòria històrica, no ha estat total perquè encara els diumenges
la família Roig obre l'històric taller artesà per als pocs passavo-

lants que hi ha. Però aquesta setmana ja s'ha accelerat el trasllat de
material al número 37 del carrer
Francisco Giner, a tocar de la plaça de la Vila, i la reorganització del
local passarà, segons Montserrat

Zamorano, una de les portaveus de
la tercera generació de la família
Roig, per ubicar la part d'elaboració al fons i la botiga de cara al públic a l'entrada. "A Gràcia hi haurà elements menys turístics i més
centrats en Catalunya, però els números o altres peces de ceràmica
hi seguiran tenint un paper important", explica Xavier Gabarró Roig
a la porta del nou local.
El local de Gràcia de Ceràmica
Roig, llogat ara fa 20 anys per
fer-lo servir de taller i posteriorment adquirit, ha tingut diferents
etapes, també com a magatzem,
però encara mai no s'havia previst com a botiga. Ara els clients
que passen el diumenge pel Poble
Espanyol, on només hi queden
una quinzena dels tallers artesans que hi havia hagut, si entren
a Ceràmica Roig, ja reben la targeta amb l'adreça nova de Gràcia
amb la previsió d'obertura del desembre.

•

El cas de mòbing patit
per Francisco Sánchez al
carrer Maignon 6 des del
passat 19 de febrer no està
dat i beneït, com voldria
l'empresa UPL Gràcia,
propietària del bloc. El
jutge, segons ha avançat
Nació Digital, ha declarat
nul el procediment de
desnonament quan
Francisco va perdre un
judici per impagament
quan ell consignava les
rendes al jutjat amb tres
mesos d’avançament i
l’Audiència el va citar per
edicte i el va desnonar.
Com que el pis ha patit
desperfectes, les dues
parts hauran de negociar.
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Breus

L'AE Gràcia
manté els grups
de gimnàstica i
baixa en natació

Foto: AE Gràcia

Esports
El CN Catalunya es posa a
punt amb la Copa sense
renunciar als quarts
El masculí té a Terrassa el partit més dur del campionat
de waterpolo i el femení tem el Sabadell i el Sant Andreu

L'Associació Esportiva
Gràcia, amb seccions de
gimnàstica, natació, futbol
sala i judo, es prepara per
començar la temporada
de cursets el proper 1
d'octubre. L'entitat del
carrer Perill ha mantingut
el nombre de grups de
gimnàstica federada (a
la foto) i ha tancat les
inscripcions dels cursos
d'iniciació, artística i
rítmica. En natació, l'AE
Gràcia ha reduït de trenta
a vint el nombre de grups,
per mesures sanitàries,
i ﬁns ara compta amb
només un terç de les
inscripcions completades.

Tres Peons tanca
inscripcions a
l'Obert Vila de
Gràcia d'escacs
Més de 90 escaquistes
participaran a la 14è
Obert Vila de Gràcia,
que es disputarà del
28 de setembre al 30
de novembre. El club
d'escacs Tres Peons,
organitzador del
torneig, ja n'ha tancat
les inscripcions. També
prepara la reobertura del
local de Ros de Olano 9, el
proper 26 de setembre.

Àlex Gutiérrez Pascual

E

l Club Natació Catalunya
ha intensificat aquesta setmana els entrenaments dels equips masculí i femení, de cara als
debuts aquest cap de setmana a la
Copa Catalunya. Les dues formacions es plategen la competició com
una posada a punt per a l’inici de
la temporada 2020-21 de la Divisió
d’Honor, que començarà el 17 d’octubre. De fet, alguns rivals a la màxima categoria del waterpolo espanyol ja s’enfrontaran en aquesta
primera competició.
La principal dificultat de la
competició masculina és que només es classiﬁquen els dos primers
equips d’aquesta primera fase, en
què hi ha quatre grups amb cinc
formacions cadascun. Hi ha més
opcions al campionat femení, amb
dos grups de sis equips cadascun,
se’n qualiﬁquen quatre. Tot i això,
l’entitat de Can Toda no renuncia a classiﬁcar els dos equips per
a quarts de ﬁnal, però tindran rivals de pes com Sabadell, Terrassa
i Sant Andreu, en el cas del femení,
i el Terrassa en el masculí.
L’equip masculí del Catalunya,
que entrena Tato Garcia, s’enfrontarà precisament amb la formació
més potent del grup C d’aquest
campionat, el Terrassa. Serà dissabte 19 (12:45) a la piscina vallesana. El conjunt de Can Toda, que
va arribar als quarts de ﬁnal de la
Copa del Rei la temporada passa-

El Catalunya femení va caure als quarts de la darrera Copa Catalunya. Foto: Arxiu

Can Toda tanca la piscina
exterior per instal·lar-hi la
coberta. Com acostuma a passar
per aquestes dates i amb la vista
posada a l'arribada de la tardor, el
Catalunya col·locarà diumenge 20
el 'globus' de la piscina exterior.
Aquesta operació obligarà a tancar
tot el dia aquesta instal·lació, que
quedarà coberta entre ﬁnals i
principis d'estiu per a activitats
dels socis i els cursets de natació.

da, s’ha reforçat amb cinc incorporacions joves: el defensor Roc
Ferrer, provinent del Barcelona,
i el porter Oscar Matarredonda,
el defensor Pau Linares i els atacants Albert Ponferrada i Víctor
Andrade, tots quatre procedents
de l’Atlètic Barceloneta. Després
del partit a Terrassa, arribarà l’enfrontament contra el Vallirana a
casa, que tindrà lloc dijous 24
(20:45h). El Rubí serà el darrer rival del ‘Cata’ en aquesta primera
fase de la Copa Catalunya (dimecres 30, 20:45).
Pel que fa a l’equip femení, entrenat per Gabor Egedi, debutarà
al grup B de la Copa Catalunya diumenge 20 contra el Santa Eulàlia
de l’Hospitalet (9h). Però els enfrontaments més complicats arribaran contra el Terrassa a casa
(dimecres 23, 20:45), que va caure
per una victòria contundent contra el Sabadell (6-13); a la piscina
del Sant Andreu (dissabte 26, 18h),
que ja va golejar aquest dimecres
l’Atlètic Barceloneta (2-16); i davant del Sabadell mateix a domicili (dimecres 30, 20:45).
El Catalunya femení, pendent
encara d’un últim reforç, compta
amb la major part del grup que
es va mantenir a Divisió d’Honor
la temporada passada, interrompuda per la pandèmia. Les de Can
Toda han incorporat les atacants
Berta Pascual i Mieria Tutusaus,
que el curs passat van jugar als
Estats Units, i la boia Roline
Schuijt, procedent de la lliga neerlandesa.

•

La dimissió d'un directiu sacseja l'Europa
El ﬁns ara cap de Màrqueting, Fidel Bernabeu, plega per "desavinences" amb el president i "males experiències"

À.G.P.

V

as acumulant desavinences
i malestar, no és un tema
puntual”. Són les paraules del fins ara responsable de
Màrqueting de l’Europa, Fidel
Bernabeu, que va dimitir aquest
dilluns com a vocal de la junta
directiva del club. Aquesta decisió arriba al tram ﬁnal del mandat del president actual, Víctor
Martínez, amb la previsió d’eleccions a principis de l’any vinent.
La directiva passa a tenir així nou
membres a la junta. Una mala en-

tesa amb Martínez i “males experiències”, sense concretar en
quins aspectes, han estat els detonants de la situació.
Després de comunicar la decisió a l’entitat, Bernabeu va mantenir dimecres al matí una conversa telefònica amb el president
Martínez, en què li va comentar
que marxava perquè “no estava a
gust a la directiva”. Segons declaracions de Bernabeu, Martínez li
va plantejar reconsiderar la dimissió, però és “una decisió ferma”.
Bernabeu, que va entrar el 2017 a
la directiva com a responsable de
l’Escola de Futbol, va ser també de-

El vocal Fidel Bernabeu (esquerra), i el president Víctor Martínez (dreta). Foto: À. Garreta

legat del primer equip la temporada 2012-2013, en substitució de
l’històric Siscu Boj. Davant la situació preelectoral, Bernabeu aﬁrma
que ara per ara no es planteja entrar a formar part de cap precandidatura. “En principi, no”, conclou.
De la seva banda, Víctor Martínez no fa objeccions a la dimissió de Bernabeu. “Val més que
marxi que no que estigui a disgust”, explica Martínez, que destaca la feina feta pel ﬁns ara directiu a l’àrea de futbol base i com a
delegat del primer equip en dues
ocasions. “Ha estat una bona trajectòria”, conclou Martínez.

•
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El ‘residu zero’ troba nous
aliats en comerços de la Vila
Bodevici es converteix en la primera gelateria ‘zero waste’ d’Europa
CitieS-Health

Ciència ciutadana al Park(ing)Day 2020
Fins al 22 de setembre se celebrarà una nova edició de la
Setmana Europea de la Mobilitat que enguany duu com a
lema “Per una mobilitat sense emissions”. Entre les activitats
que es porten a terme (enguany amb part de la programació virtual), destaca el Park(ing)Day aquest divendres 18 de
Gràcies al suport de:

setembre. I Gràcia comptarà amb dos punts, un a Bailèn 231,
on es donarà a conèixer el projecte CitieS-Health, que vincula
contaminació de l’aire i salut mental, i a Rambla del Prat 5
amb El joc dels sentits - Ayni Urbà, per reflexionar sobre la
importància de disminuir la contaminació ambiental i sonora.

editorial
Sense emissions
‘Per una mobilitat sense emissions’
és el lema de la Setmana Europea
de la Mobilitat, una iniciativa que es
visibilitza aquests dies amb diferents
activitats al carrer i també en format
virtual a causa de la crisi sanitària
que vivim. L’objectiu de la Unió
Europea és arribar a la neutralitat
en emissions de carboni el 2050; en
principi sembla que tres dècades siguin suficients per revertir la situació
actual pel que fa a la qualitat de l’aire
de les nostres ciutats, però tenint
en compte l’actual situació d’emergència climàtica que vivim encara
hem d’accelerar canvis i polítiques
que ens encaminin cap a un model
econòmic i social més sostenible.
Institucions, associacions i entitats de
la ciutat s’han sumat un any més a la
iniciativa internacional, i el missatge
és clar:“una Barcelona lliure de fums
i de soroll necessita una mobilitat
baixa en emissions”. Les polítiques
en mobilitat, doncs, han de ser contundents per preservar la salut de
les persones; les xifres europees pel
que fa a malalties i morts provocades
per la contaminació són esfereïdores.
Si aquests mesos la crisi provocada
per la pandèmia del coronavirus ens
ha servit per fer-nos més preguntes
sobre el nostre model de vida i
qüestionar-nos quines pràctiques i
hàbits són necessaris corregir per
garantir el futur del nostre planeta,
no fem marxa enrere ara.Aprofitem
la programació que ofereix la Setmana de la Mobilitat per participar als
diferents debats (alguns d’ells virtuals), per preguntar, per escoltar altres
opinions i seguir formant-nos com a
ciutadans i ciutadanes exigents.

[el tema del mes]

[2]

escoles
més
sostenibles
+ sostenibles

La salut centra el programa gracienc
a la Setmana Europea de la Mobilitat
CitieS-Health

Fins al 22 de setembre
se celebrarà una nova
edició de la Setmana
Europea de la Mobilitat
que enguany duu com
a lema “Per una mobilitat sense emissions”.
Hi destaca el Park(ing)
Day aquest divendres
18 de setembre, que a
Gràcia comptarà amb
dos punts, un a Bailèn
231, on es donarà a
conèixer el projecte
CitieS-Health, i un altre
a Rambla del Prat que
reflexionarà sobre la
importància de disminuir la contaminació
ambiental i sonora.
Silvia Manzanera
La celebració de la Setmana
Europea de la Mobilitat es
concretarà a Gràcia amb motiu
del Park(ing) Day, una iniciativa
ciutadana per ocupar l’espai
públic en reivindicació d’una
ciutat més verda i sostenible.
Així, serà aquest divendres 18
de setembre durant tot el dia
a l’estació de Park(ing)Day del
carrer Bailèn 231 quan es doni
a conèixer la iniciativa CitieS-

Una trobada del projecte CitieS-Health, que requereix de la implicació dels veïns i veïnes

Health, un projecte de ciència
ciutadana per estudiar com
la contaminació de l’aire a la
ciutat afecta a la salut mental
de les persones. La iniciati-

Els participants
recolliran dades sobre
els seus nivells d’estrès
o qualitat del son
va, promoguda per Ideas for
Change e ISGlobal, té com a
objectiu recollir dades sobre el
nivell d’estrès, qualitat del son
i atenció dels habitants de la
ciutat. Els resultats que s’obtin-

guin es creuaran amb mapes
de pol·lució, soroll i espais verds
i blaus per calcular a quanta
contaminació està exposada la
ciutadania. La fase de recollida
de dades s’allargarà fins a principis de 2021. Un cop analitzats
els resultats, es portarà a terme
una acció col·laborativa amb els
participants per decidir quines
accions conjuntes es poden
desenvolupar per millorar l’entorn. Per portar a terme l’experiment s’ha dissenyat una app en
què els participants han d’aportar informació sobre el seu estat
anímic, qualitat del son i capacitat d’atenció. S’han dissenyat
tres nivells de participació en

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
.la Placídia
Plaça Gal
Gal·la
Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

funció del grau d’implicació
que cada persona decideixi assumir. Per participar-hi, només
cal ser major d’edat i disposar
d’un smartphone per poder fer

Faran servir una app
i d’altres portaran un
tub de captació de NO2
durant una setmana
servir l’app. Alguns d’ells, també
portaran un tub de captació de
NO2 al llarg d’una setmana que
calcularà l’exposició individual
a la pol·lució de cada persona.
A més de CitieS-Health, durant
aquesta jornada es donarà
visibilitat a altres projectes

Torna el
Mercat de
Pagès
Aquest dissabte 19 de setembre torna el Mercat de
Pagès de Vallcarca. De les
deu del matí i fins a les 14
hores a la plaça del Metro
de Vallcarca s’instal·laran
petits productors i cooperatives amb producte fresc
i de proximitat, com ara
Més Fresques que un Enciam, cosmètica natural i
sabons eco Catanostrum,
olis i olives de temporada
Eccopastagansa o Pasta
artesanal. El dia abans, a
les 21 h, les companyes del
Fem Mercat han programat
el cinefòrum a a la fresca
‘Bikes vs cars’, recollint les
reivindicacions veïnals de
#ElFumEnsMata (plaça La
Pastora).
de ciència ciutadana com ara
WeCount, un projecte europeu per mesurar el trànsit a la
ciutat de Barcelona (i també a
Madrid) a través d’uns sensors
que els veïns i veïnes col·loquen
a les seves finestres. A Gràcia,
els companys de Fumuts Ros
d’Olano en tenen un d’instal·lat que emet dades. L’objectiu
final és consensuar solucions
informades entre els ciutadans
i la resta de parts implicades
per als problemes de mobilitat
existents.
L’altra activitat de la jornada
tindrà lloc en un altre punt del
districte, a Rambla del Prat 5,
amb El joc dels sentits – Ayni
Urbà, per reflexionar sobre la
importància de disminuir la
contaminació ambiental i sonora i percebre els estímuls de
manera clara.
CitieS-Health

Aula Ambiental Bosc Turull
Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte
Dos
dissabtes
al al
mes
mes
dede
1010
a 14h
a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
El kit necessari per participar a la iniciativa CitieS-Health
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“El residu zero no és una moda
passatgera, sí una carrera de fons”
SM

Bodevici (Torrijos 21) va obrir
les seves portes el maig del
2011 com la primera gelateria ecològica d’Espanya.
Una dècada més tard s’ha
convertit en la primera gelateria ‘zero waste’ d’Europa,
oferint, d’aquesta manera,
una experiència de compra
100% sostenible, és a dir, sense generar residus. Per fer-ho
possible, ofereixen terrines
comestibles, gots de bambú
reutilitzables o tovallons de
cotó. És “el granet de sorra”
d’en Jordi Rivera per “fer un
món millor”.
Silvia Manzanera
Quines dificultats has trobat a
l’hora de fer el pas cap al zero
waste a Bodevici?
La principal dificultat va ser triar els materials reutilitzables, com ara el bambú.
Hi havia moltes opcions al mercat, gots
fets amb resines provinents del petroli
que realment no eren ecològiques. Investigant vam trobar un tipus de got de
bambú al final de que la seva vida útil és
compostable i de resines naturals. No hi
ha cap component de petroli ni química.
Recordo haver d’enviar més de 100 mails
a una fàbrica xinesa, perquè aquí no hi ha
fabricants d’aquest material, perquè ens
arribés a Barcelona. Dificultats totes les
que vulguis però la motivació era tan gran
que seguíem perquè també teníem temps.
Tot això es va anar gestant en un any i mig.
L’objectiu era clar, malgrat tot.
També volíem que les terrines fossin comestibles i vam decidir fer-les nosaltres

És un procés de canvi d’hàbits i
acostumar-s’hi.
Hem d’entendre que és la mateixa filosofia
de quan vas a un restaurant; veritat que
els plats i els coberts no són d’un sol ús?
El que han de fer és retornar-nos aquests
envasos després o un altre dia i nosaltres
els netejarem per tornar-los a fer servir
per la següent venda. I aquesta experiència és brutal. Per nosaltres és més esforç
però hem vingut per això, per fer un món
millor. És el nostre granet de sorra, facilitar
aquesta manera de consumir responsable,
sostenible i neta.
Creus que hi ha més consciència
eco entre els consumidors?
Jordi Rivera, l’ànima de Bodevici, gelats artesanals elaborats amb productes naturals i sense additius
Porto deu anys en el sector ecològic i
amb ingredients ecològics i sense gluten. a qualsevol producte. Ho estem fent amb clarament la consciència ambiental està
Teníem també una altra dificultat molt gran calma i des de la seducció, amb un premi augmentant. Cada any més gent visita
per veure com netejàvem aquests envasos econòmic, perquè qualsevol producte zero Biocultura, cada any la gent sap més què
de la manera més eficient i ecològica, i waste costa 10 cèntims menys que amb és un producte ecològic. Això ha vingut
aquí hi intervenen tres equips: primer un envàs d’un sol ús. L’explicació és lògica: per quedar-se, no és cap moda passatgera
un rentaplats especial per poder rentar nosaltres ens estalviem l’envàs d’un sol ús sinó que és una tendència molt sana que al
ampolles de vidre, que té un accessori que té un cost, i l’esforç que fem és netejar planeta li anirà molt bé. Tenim molta feina
per rentar sis ampolles en dos minuts i i gestionar aquests envasos retornables.
per endavant i no molts anys per fer-la.
gasta només tres litres d’aigua cada cicle;
aquesta va ser una de les inversions del Quina valoració feu d’aquests Què caldria perquè empreses i
crownfunding. Després necessitàvem un primers dies?
consumidors anéssim cap a un
equip d’osmosi de cinc filtres que ens va Aquesta setmana que portem amb zero model més sostenible?
proveir Aguapur, i volíem un desinfectant waste veig gent que s’està emocionant Se m’acudeixen vàries coses. Primer de
el més natural possible i vam anar a parar molt però també hi ha altres persones que tot educació, ja no s’hi val tot, no podem
a l’ozó, una màquina de generació d’aigua ni s’hi fixen. Així que serà una carrera de permetre’ns el luxe de fer servir una cosa
ozonitzada, amb oxigen actiu, que és un fons. Ens donem un any per intentar que uns segons o uns minuts i llançar-la. Hem
dels desinfectants més útils del planeta, la majoria de clients escollin l’envàs zero de ser conseqüents i aprofitar els recursos
waste, aquest seria l’èxit real. Ara hem naturals que tenim i que no són infinits.
del mateix nivell que el lleixiu.
aconseguit crear la primera gelateria zero Segon, normatives. Prohibir plàstics d’un
I com han rebut els clients la residus d’Europa i el proper objectiu és sol ús progressivament, que les empreses
proposta?
que la gent entri dins d’aquesta dinàmica, es vagin posant les piles i els consumidors
Continuem tenint la mateixa línia d’en- amb calma, alegria i de forma senzilla. La també. La gent ecologista ha de fer veure
vasos d’un sol ús compostable, i al costat feina és explicar, seduir, mostrar al client els polítics que això mola i és el que volem
donem l’opció de compra zero waste per els avantatges. Nosaltres necessitem l’ajuda com a ciutadans.

Gràcies al suport de:

I Concurs de Fotografia
20è Aniversari
Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.
Dues modalitats:
professional i popular

de les persones per poder vendre sense
residus, si no és impossible. Necessitem que
la gent entri dins del joc, fer aquest petit esforç de no llençar el pot o la canyeta a una
paperera, i tornar al nostre establiment, per
retornar-ho, perquè així nosaltres li tornem
el dipòsit que li hem demanat (canyeta un
euro, got de bambú dos euros, les culleretes
de bambú trenta cèntims).

(fotografia feta amb mòbil)

De l’1 d’agost al 31 d’octubre 2020
Consulta les bases al web www.independent.cat
dinamitzacio@independent.cat
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Cartes al director
Editorial

Recta ﬁnal a Alegre de Dalt

Q

uan a principis de setmana Toni Casares, director de la sala
Beckett, ens feia aixecar les orelles apuntant que l'antic espai del
carrer Alegre de Dalt seria un gimnàs, conjuntament amb la sala
KGB/Canela i l'antiga escola Company (el porter que ho sap tot li havia
dit), alguna cosa no ens quadrava. Malgrat que tot el paquet pertany a
un únic propietari, el grup Núñez y Navarro, l'operació requeriria una
complexitat on s'hi barregen no només llicències municipals sinó processos judicials en marxa. En tot cas, la informació era una bona pista d'aterratge, perquè certament a l'ediﬁci de la Beckett hi ha obres en
marxa, encara que al Districte no els constava cap llicència d'activitat
prevista i només al gener una petició d'informació urbanística prèvia.
La història, com ja pressuposàvem, s'ha d'explicar per parts. Un àmbit és l'antiga sala Beckett, amb un espai en ple arranjament que en els
últims anys ha estat vist com un bombó pel sector dels gimnasos, si no
fos perquè l'espai té unes dimensions petites; aquesta és
la raó de la negociació resolta
sense èxit que ha fet que NyN
s'inclini ﬁnalment per les oﬁcines. L'altre àmbit és la sala
Canela (exKGB), amb sentència ferma de precinte administratiu per part de l'Ajuntament des del juliol que no
ha servit de res perquè la sala
ha engegat la via judicial i l'ha ampliat en les últimes setmanes interposant un recurs d'alçada; el problema, però, té solució i es diu diners. Per
250.000 euros, Canela marxa, segons diu el seu representant legal, la patronal Fecalon.
Són temps de pocs moviments, poques operacions econòmiques amb
diner públic i molt de patiment veïnal, però amb aquestes cartes sobre
la taula a Alegre de Dalt tot apunta no caldrà esperar molts anys perquè
hi hagi més oﬁcines i menys discoteques. Que hi hagués, de nou, un teatre, ja seria demanar massa.

No caldrà esperar
molts anys perquè hi
hagi més oﬁcines i
menys discoteques

La tornada a l'escola
La reobertura de les escoles aquest dilluns
14 de setembre ha estat un dels temes
"estrella" els dies previs i també aquesta
setmana. Debats i més debats sobre com
havien de tornar els infants a les aules
després dels mesos de conﬁnament i la
tornada a la nova normalitat. Les famílies hem patit molt perquè precisament
han estat els més petits un dels col·lectius
més "criminalitzats" durant tota aquesta
crisi sanitària. Ara ja hem superat algunes
qüestions però la incertesa generalitzada amb què vivim des del mes de març i
que va en augment tampoc no facilita que
la reobertura dels col·legis s'hagi fet sense incidències. Més enllà de les protestes
i les crítiques que es fan cap al protocol
sanitari que el departament d'Educació i
el Consorci han establert als centres educatius de la ciutat per una part de la comunitat educativa, a Gràcia estem patint
un altre problema que posa en evidència
quin model de ciutat tenim pel que fa a la
mobilitat. Mentre l'Ajuntament s'encarregava de difondre per tot arreu que s'estaven habilitant els entorns de les escoles
per garantir l'accés dels infants (ningú diu
que l'espai de protecció al carrer Bailèn de
l'Univers no estigui bé, al contrari), altres
escoles com Rius i Taulet vivia un caos a
causa del trànsit dels carrers de l'entorn
i la manca de seguretat dels infants. És
una demanda sensata i més que obligada la que estan fent les famílies d'aquesta
escola, que han portat les seves queixes a
les xarxes socials perquè es paciﬁqui l'entorn. Entenc que a qui pertoqui ja estarà
prenent bona nota.
Abril N.

L'expresident de CDC i exportaveu del grup municipal Carles
El
Agustí ha tret el cap com a promotor de la moció de censura
dependent
contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a partir 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.

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

Ull de
dona

Músics
Conxa Garcia

L

es hem vist treballant per a nosaltres
tot aquest temps de conﬁnament,
des de ﬁnestres, balcons, a través de
les plataformes virtuals. Tot un regal i
una injecció de plaer i cultura! Però poc
pensem que durant aquest temps s’han
quedat sense feina i sense ingressos. Per
això el SMAUG treballa perquè es compleixi l’actual legislació quant a contractació o salaris mínims. Però el que es
necessita és un nou Estatut de l’Artista i

Exigim que les
artistes puguin
viure dignament
de la seva feina
Treballador Cultural, que reculli la protecció social de l’artista, introduint, seguint l’exemple francès, un sistema d’intermitència als règims de la Seguretat
Social que reculli les diferents particularitats d’aquest sector: d’una banda la
formació, la recerca i la creació, que són
part intrínseca no quantiﬁcable de l’activitat artística; i d’altra banda, la inestabilitat i ﬂexibilitat pròpies d’aquesta
activitat, amb uns contractes que són
sempre temporals fent que els ingressos
derivats siguin intermitents i ﬂuctuants.
La seva vida com a professionals de la
música no és fàcil habitualment, imagineu-vos en aquestes circumstàncies.
Com seria la vida sense música? Exigim
que les artistes puguin viure dignament
de la seva feina, que, a més, ens ajuda a
ser més felices.

•
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Opinió
Opinió convidada

la
setmana

Montserrat Higueras, Rebost Solidari

Crítica (raonada) a
l'independentisme
derrotista

Guanya't el cel!

Lluís Bou

U

na part de l’independentisme ha optat per una interpretació pessimista del referèndum de l’1-O. Demana
passar-ne pàgina, argumenta que la
República no es va poder implementar
“perquè no érem prous” i proposa dedicar-se a “eixamplar la base” per així algun
dia poder fer el pas. L’independentisme
pessimista no cal dir que té a hores d’ara
un suport unànime de l’statu quo, no pas
per sobiranista, sinó perquè comporta
evidentment ajornar l’objectiu.
En política un dels pitjors errors és
prendre com a principals, com a decisoris, fets que són en realitat secundaris, i establir malament les prioritats. I
això és el que fa l’independentisme derrotista quan arriba a la conclusió de no
es va arribar al ﬁnal perquè “no érem
prous”. És una conclusió errònia perquè saben perfectament que no va ser

En política un dels
pitjors errors és prendre
com a principals fets
que són secundaris
aquesta la clau de volta. Si a hores d’ara
no hi ha encara la República catalana és
perquè l’Estat va reprimir amb contundència i l’independentisme no va saber
fer-hi front. Tant li fa que l’independentisme tingui el suport del 20%, del 30%,
del 50%, o del 70% de la població. L’Estat
sempre intentarà aturar-lo amb repressió perquè això és el que li ha funcionat. De fet, l’independentisme pessimista en el fons li dona la raó. Li ve a dir:
hem entès el missatge i marejarem la
perdiu. El que s’hauria d’estar preguntant ara l’independentisme, i hauria de
formar part de tota hipotètica unitat estratègica, és com superar la repressió de
l’Estat. Hauria de ser la pregunta a respondre. I la notícia és que en parlen el
president Puigdemont, Toni Castellà de
Demòcrates, Poble lliure i el Consell per
la República.

L

'estiu de l'any 2016 a l'Espai Musons vam presentar
el Rebost Solidari de Gràcia com un projecte necessari per a la cohesió social als nostres barris. I ho vam
fer amb el Pare Manel i la Matilde Climent com a padrins del projecte, que llavors estava com ara diríem
en construcció.
Amb tots dos vam parlar de solidaritat, de revolució
social, de voluntariat i d’administració. Va ser un plaer compartir aquella xafogosa tarda d'estiu amb dues
persones tant compromeses i excepcionals com elles.
Malauradament el pare Manel ens va deixar fa pocs dies,
i avui el volem recordar des del Rebost Solidari tot fent
un homenatge, no a la seva persona, ni tan sols per recordar que sempre deixava anar que era un escapulat (del @
CEEuropa) de veritat. Els diaris, les ràdios, les televisions... tots els mitjans ho han dit i escrit: quan mor una
persona que ha fet de la lluita per la dignitat de les persones més vulnerades la seva lluita personal, són tantes les
paraules i lloances que se li poden dedicar —i cal fer-ho—
que en l’excés poden ﬁns i tot arribar a semblar buides de
contingut. I no, el pare Manel era molt més que paraules,
era dels que deien ja ho faig abans que dir ja ho faré.
Per això avui el nostre homenatge el volem fer d’una
manera particular: parlant d’una dona que com ell durant
molts anys de la seva vida, ﬁns que la salut li ha donat permís, cada matí s’aixecava amb el mateix objectiu que va
acompanyar totes les accions del pare Manel: vetllar perquè les persones amb menys recursos poguessin acabar el
dia una mica millor de com l'havien començat.
Volem, des de la tristor de qui ha perdut un referent, recordar que encara tenim altres persones referents vives, i
una d’aquestes és una dona que ha viscut i viu per ajudar a
millorar la societat, i que aquella tarda va compartir taula
amb el Pare Manel fent-nos de padrina; i que com a bona
padrina no ens ha deixat anar de la mà en cap moment,
ajudant-nos a fer del projecte «en construcció» una realitat. Parlem de la Matilde Climent, assistent social jubilada,
impulsora del Banc d'Aliments de la zona nord de la Salut
i el Coll, a Gràcia, una lluitadora que va empoderar les primeres plataformes veïnals, majoritàriament de dones, del
barri de Roquetes per tal que s'organitzessin i aconseguissin poder tenir contenidors en els seus carrers. Sempre ha
lluitat per fer del treball comunitari comunitat, fent xarxa, fent bon veïnatge. Ella, que té la medalla de la ciutat de
Barcelona, que ha fet de la discreció la seva millor eina per

Foto: Arxiu

Amb el pare Manel i la Matilde
Climent vam parlar de solidaritat,
de revolució social, quan van
apadrinar-nos el Rebost Solidari
aconseguir recursos, ens ha ensenyat a totes les persones
que treballem cada dia per tal de continuar pujant la persiana del Rebost Solidari, que no hem de defallir en dies com
avui, quan tenim les prestatgeries mig buides, davant la
voluntat d’arribar a més usuàries que productes tenim... I
sempre ens recorda que cal exigir a les institucions que responguin davant les necessitats de la ciutadania i la vulneració constat dels seus drets fonamentals. Ella, com també
deia el pare Manel, sap que un país només pot arribar a esdevenir socialment just quan posi les persones al centre de
la vida; i que el benestar de tothom depèn sobretot del fet
que les institucions facin bé la seva feina.
Guanya't el cel! era el títol del festival que cada any organitzaven des de l'entorn del pare Manel i la seva fundació
per recaptar diners per a projectes solidaris. Avui la nostra
crida és per demanar-vos que no oblideu la Fundació Pare
Manel. Col·laboreu-hi perquè mentre els projectes que ell
volia fer es puguin dur a terme serà com si encara no ens
hagués deixat.

•

•

Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora

dilluns

dimarts

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”

Agenda
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Ana Palma

Exposicions Actes
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)

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

Del 23 de setembre al 22 de març de 2021
Exposició Olor de Tardor. La primera casa
de Gaudí ret homenatge al perfumista, artista i col·leccionista d'art que va morir lel
passat mes de gener. La mostra, comissariada per Cristina Agàpito, presenta obres
realitzades per Ernesto Ventós vinculades
amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Concert: Cayana. Anna Colom presenta la
seva música inspirada en arrels ﬂamenques.
CC el Coll - La Bruguera (Aldea,15) a les
21 h

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 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)
Exposició Des de dins_. La mostra presenta les propostes visuals de Pamela
Briones, Fabià Claramunt, Adrià Goula,
Mertxe Hernández, Malike Hosseini,
Xueni Ji, David Mesa i Tianyu Xie. Els
seus projectes, 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.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
11)

Recital poètic: Claus a la llimona, amb
Marta Pérez i Sierra.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94) a les 18 h
Màgia: Detalls. Per a tota la família presentada per Sergi Armentano.
Teatreneu (Terol, 22), a les 20.30 h

El col·leccionista d’històries. Presentat
per Santi Rovira.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21h

Miguel Poveda, en concert a Casa Seat
Casa Seat se suma a la celebració de la Mercè amb un concert especial de Miguel
Poveda. Amb 30 anys de trajectòria en la música, el cèlebre cantant de ﬂamenc
oferirà un concert amb aforament reduït, on compartirà amb el públic algunes de
les seves composicions més recents. El seu darrer treball, El tiempo pasa volando,
és un doble disc amb nous temes i cançons d'altres artistes del ﬂamenc a qui
Poveda homenatja. Les entrades per assistir presencialment són limitades i ja estan
disponibles. També es podrà seguir en directe a través del canal de SEAT a Youtube.
Dilluns 21 de setembre a les 19 h

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
Llibres a escena, proposta ideada per la
llibreria Ona i l'actriu Mònica Lucchetti:
Volem (si volem), una reivindicació al
dret a ser lliure, a ser diferent. Idea i guió
Lali Barenys i Carles Beltran.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 12 h
Firma de llibres amb Pilarín Bayés.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 18 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

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)

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

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)

Teatre: El Misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 i
a lees 18.45h

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)

Recomanem

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
Dilluns 21 de setembre
Teatre: Records a Broadway. Espectacle
que versiona més de 30 temes del teatre
musical a quatre veus.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21 h
Dimarts 22 de setembre
Espectacle musical: Aupa Quartet,
Laboratori Sonor.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Xerrada: Del canvi climàtic al canvi oceànic, amb Rémi Parmentier.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les
18.30 h
Dimecres 23 de setembre
Documental: The bass of women, una mirada feminista a l'escena Sound System.
Dirigit per Joana Fornós (2019).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22h
Dijous 24 de setembre
Espectacle de teatre familiar Clowntíﬁcs.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les
12.30 h
Cinema: La mort de Guillem, de Carles
Marquez-Marcet, premi Talent del
Festival de Màlaga.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h

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
Dissabte 26 de setembre
Balades, rimes absurdes, històries i crits
catàrtics: SREVNI in VERS. A càrrec d'Arnau 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

Entitats

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
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)

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

L’espai PQNO
acull la mostra
Poesia Visual de
Teresa Vergés

L'escriptora gracienca
Teresa Vergés torna a
mostrar al públic el seu
darrer projecte, fruit de
la fusió de fotograﬁes i
textos, a l'espai PQNO
(Tres Senyores, 3), de l'1
al 15 d'0ctubre. Poesia
Visual és una col·lecció
de més de 45 obres
diferents, sortides de
la fusió d’imatges que
han captat l’atenció de
la mirada de l'artista,
amb textos curosament
escollits, alguns dels quals
són fragments dels seus
poemes editats, i altres
poemes curts inspirats en
la imatge mateixa.

La ﬁnal del
13è Concurs
Sons, al CAT el
10 d'octubre
La ﬁnal del Concurs Sons
2020, que forma part
de la programació de
la Fira Mediterrània de
Manresa, se celebrarà
el proper 10 d’octubre al
CAT Tradicionàrius amb
l'actuació de Cat Klezmer
Trio, Laura Esparza i
Carlos Esteban i Tecum
Terra (19.30h). El concert
és d’accés gratuït però
limitat i cal inscriure’s a
www.tradicionarius.cat.

Cultura
La nova temporada del
Lliure reaﬁrma la sala
online i centra l'escola
de pensament a Gràcia
El teatre recupera l'escenari amb les peces 'Bonus track',
'Els protagonistes' i 'Explore el Jardín de los Cárpatos'

Silvia Manzanera

L

a programació de tardor
de la temporada 20/21 del
Teatre Lliure ve marcada
per les estrenes, les reprogramacions i la Sala online
estable, en un context de canvi cultural posat de manifest per la pandèmia. En aquest sentit, el director del Lliure, Juan Carlos Martel
Bayod, ha assenyalat aquest dimecres durant la presentació de
la temporada -"la més honesta i
valenta que han viscut mai"- que
estan preparats per "encapçalar"
aquesta nova era, "una transformació inevitable que necessita el
sector teatral de Barcelona".
Partint d'aquests principis, el
Lliure incorpora algunes novetats
per aquesta tardor: aposta per la
consolidació d'una Sala online permanent, recupera els col·loquis en
format presencial i digital, estén i
aprofundeix el seu projecte educatiu i repensa la seva oferta d'espectacles i activitats per aquesta
temporada en quatre eixos programàtics: #SocEscena, #SocDigital,
#SocCultura i #SocEducació. Tota
la programació pot consultar-se en
un nou programa digital que s'ha
concebut i dissenyat específicament per a poder-se consultar des
de telèfons mòbils i tablets.
El 25 de setembre s'obre la temporada amb Noli me tangere (no

'Bonus track', dirigida per Carol López, obre temporada a Gràcia. Foto: Cedida

'Quan tots arribem als 150'. És la
primera exposició de la temporada
als espais de Gràcia, i presenta
l'obra de l'artista britànica Jaemin
Paik. La mostra, instal·lada al Bar
del Lliure a partir del 15 d'octubre,
explora el futur des del costat
humà, traçant la història de la
Moyra, de 75 anys, i la seva extensa
família basada en contrates.

em toquis), una mena de missa laica que oﬁciarà el cantaor Niño de
Elche, i Mi nombre es alguien y cualquiera, una proposta escènica itinerant de la creadora argentina Laura
Vago per a grups de vuit espectadors. I a l'àmbit estrictament gracienc, es recupera Bonus Track (del
15/10 al 15/11) de Carol López, que
estava programada però no es va
arribar a estrenar a causa de la crisi sanitària; i el primer espectacle
per a públic familiar d'El Conde de
Torreﬁel, Els protagonistes (del 19 al
29/11). També es podrà veure a la
sala de Montseny Explore el Jardín
de los Cárpatos, una creació de José
y sus hermanas de la qual se'n va
poder veure un work in progress al
passat Grec'20 (9/12 al 03/01).
Per la seva part la Sala online
tindrà programació pròpia formada per teatre radiofònic i clàssics
per a criatures, alhora que aproparà algunes de les obres en cartell
a la gent que no li és possible anar
ﬁns al teatre amb #Lliurealsofà.
Se celebrarà per segon any l’Escola de pensament amb la ﬁlòsofa
Marina Garcés i l'escriptor i periodista Albert Lladó.
El Lliure, que incorpora també aquesta temporada diferents
modalitats de subscripcions que
permeten comprar entrades a 16
euros, obrirà amb un 50% de l'aforament a l'espera de poder ampliar-lo sempre que la situació de
pandèmia ho permeti.

•

El repor

El 'truenòﬁl' gracienc Francesc Franco, membre del Taller
d'Història de Gràcia, mostra l'heroi als vianants de Sant Lluís 51

Del còmic a la persiana
S.M.

N

ova acció per seguir amb
una aﬁció que ve de lluny
i que se suma a les moltes que els col·leccionistes i estudiosos del personatge que va
revolucionar el món del tebeo
d'aventures fan per mantenir viu
i reivindicar la ﬁgura del Capitán

Trueno: la persiana del número 51 del carrer Sant Lluís ja està
enllestida després de la feina feta
per la graﬁtera Rita a partir del
dibuix que Francesc Franco, el
propietari del local, li va facilitar.
Ara, l'interior del petit magatzem i l'exterior estan més connectats i mostren clarament una
de les passions d'aquest membre
del Taller d'Història de Gràcia,

que aproﬁta qualsevol ocasió
per seguir difonent el personatge creat el 1956 per Víctor Mora
i el dibuixant valencià Miquel
Ambrós. Precisament, el dibuix
de la persiana va ser un regal que
Ambrós va fer a en Franco pocs
mesos abans de morir, una làmina feta amb tinta xina que ara
està ben guardada amb d'altres
tresors, a Sant Lluís 51.

•

Un dels darrers dibuixos de Miquel Ambrós, ara en una persiana. Foto: F.F.
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Els conills del
Màgicus envaeixen
els tallers infantils
d'Experimentem

crítica
d'art

Leticia Feduchi, el realisme com
a representació d'allò essencial
Ramon Casalé Soler

L

Lluïsos i EART s'alien de nou i el casal d'estiu fa
servir l'icona del festival de màgia com a vehicle
per reﬂexionar sobre el conﬁnament

S.M.

U

na invasió de conills és el
que han patit aquest estiu
els espais d'Experimentem amb l'Art. Enguany,
la col·laboració amb
Lluïsos de Gràcia s'ha repetit per
segon any i l'element que serveix de
logotip al festival de Màgia que la
històrica entitat de plaça del Nord
convoca per a l'octubre ha servit
perquè els infants que han participat als casals d'estiu 'Endinsa't al
món de l'art' reﬂexionessin sobre el
conﬁnament i les seves conseqüències a la ciutat.
Lluïsos de Gràcia va entregar
els conills de cartró del Màgicus
a Experimentem amb l'Art perquè els infants del casal d'estiu
els intervinguessin artísticament.
Aquestes ﬁgures després es distribuiran per l'eix comercial de Gran
de Gràcia per visibilitzar i senyalitzar el festival, que celebrarà l'onzena edició a ﬁnals d'octubre; de
fet, descobrir-los té premi. Així, a
la programació del casal d'estiu
EART va fer servir el material "vinculant-lo amb el conﬁnament, en
què els animals i la vegetació van
prendre l’espai que els humans els
hi havíem pres", segons explica
Antònia del Río, membre d'Experimentem. Després d'unes setmanes
fent diferents accions als espais de
l'entitat, els nens i nenes, van acabar fent una manifestació a la plaça del Diamant amb els conills, reclamant aquest espai públic.
Després de veure's obligats a
aturar tota activitat al mes de
març, EART va poder reobrir porGràcies al suport de:

Els infants del casal infantil d'EART amb els conills del Màgicus. Foto: Cedida

tes i reprendre la feina amb la posada en marxa dels casals d'estiu,
tant al juliol com al setembre, fet
que valoren molt positivament ja

que van omplir totes les places
permeses (fent servir altres espais,
com ara l'escola Nou Patufet, per
complir amb l'aforament).

•

Un Màgicus diferent. L'onzena
edició del Màgicus a Lluïsos de Gràcia
presenta alguns canvis signiﬁcatius
com la cancel·lació de la Gala de Màgia
i de la Màgia als Mercats a causa
de les noves mesures de seguretat.
Aquesta edició es centrarà més en
la formació i projecció de les joves
promeses de la màgia amb el Concurs
el dissabte 24 i la Masterclass i el Taller
de Màgia el diumenge 25 d’octubre.

a pintora Leticia Feduchi (Madrid, 1961), que té
el seu estudi a Gràcia, exposarà el seu treball més
recent a la sala d’art La Galeria de Sant Cugat. Es
va formar a l’Escola de Disseny Eina en pintura, dibuix i gravat, tenint com a professors a Albert RàfolsCasamada i Francesc Todó. També va rebre classes de
restauració a Florència. A Madrid va realitzar diversos
cursos, on va conèixer a Antonio López. Dels tres artistes va saber treure el millor de cadascú, sobretot en
el tractament de la ﬁgura, el color i la forma. El 1984 li
van concedir la beca de pintura de la Fundació Güell de
Barcelona. Quatre anys més tard obté el 1er Premi de la
Fundació Enciclopèdia Catalana, i el 1996 l’Ajuntament
de Barcelona li va encarregar el cartell dels Jocs Florals.
La seva primera exposició va ser a Eina, l’any 1981.
Des d’aleshores la seva obra s’ha pogut contemplar
en diferents galeries espanyoles i catalanes, entre
elles la d’Artur Ramon durant el període 1999-2012.
Recentment ha exposat a La Galeria (2018) i la Sala
Parés (2019). Des dels seus inicis el realisme ha centrat el seu interès. Es tracta d’un realisme molt singular, esceniﬁcant el primer pla, sigui per l’aparició de la
ﬁgura humana o per representar qualsevol objecte. En
canvi el fons és més aviat anecdòtic.
Encara que no aparegui en les seves exposicions el
gènere del retrat el sol conrear amb freqüència, sobretot a l’hora de representar personatges coneguts, familiars i amics. Entre els personatges destacats hi ha
Manuel Royes, president de la Diputació; Carles Güell
de Sentmenat, president del Círculo Ecuestre; Ernest
Ventós, col·leccionista i Rafael Foguet, acadèmic de les
Ciències i de les Arts de Barcelona. El nus femení i el
món animal són altres temàtiques que ha pintat o gravat. Ara bé, en aquests darrers anys s’ha endinsat més
en els temes ﬂorals, natures mortes i interiors, com es
podrà veure a La Galeria.
L’essència de l’obra es circumscriu exclusivament
en els objectes que sorgeixen dels quadres, cas d’unes
maletes de viatge mig obertes on la roba, les sabates
o un dentífric semblen que vulguin fugir d’elles; una
síndria que emergeix damunt d’uns diaris arrugats a
mode de natura morta, uns pantalons o qualsevol altra roba damunt d’un llit, una cadira coberta per un
llençol, a mode d’homenatge al recentment desaparegut artista búlgar Christo... Els seus interiors provoquen també la sensació de ser natures mortes, però en
lloc de fruits són objectes de la vida quotidiana. En el
seus bodegons solen aparèixer diferents tipus de fruites, fulles, roques o altres elements de la natura, creant un món quasi bé surreal. En canvi, quan representa el món ﬂoral sembla aproximar-se al món clàssic,
encara que en realitat no sigui així, sinó que les tulipes, els gira-sols, les roses o altres ﬂors que omplen els
seus gerros, indiquen la presència d’una bellesa interior provinent d’aquest món vegetal, creant a la vegada
una sensació de plaer estètic.

•
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