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L'Ajuntament limita la crisi del
centenar de ferits a la piscina de
la Creueta a acabar bé les obres
L'informe extern centra les culpes en l'empresa per una mala
instal·lació del mosaic i l'espai es tornarà a reparar aquesta tardor

Albert Balanzà

N
La piscina de la Creueta, tancada a l'espera de les obres. Foto: A.B
Gràcies al suport de:

o eren "pedres petites al fons del llac" o "els peus
en remull durant molta estona" en contacte amb
el terra, com va comunicar oﬁcialment l'Ajuntament, el que el passat 15 i 16 de juliol va provocar
un centenar de ferits -la majoria nens i nenesen l'estrena de la piscina del Parc de la Creueta del Coll.
L'informe pericial extern, presentat en forma de resum
aquest dimarts al consell de barri del Coll, assenyala sense
embuts la mala instal·lació del mosaic -tècnicament anomenat gresite- al vas de la piscina amb peces mal tallades i
trencades i amb diferències de gruix en les juntes.
Els fets van succeir sobretot els dos primers dies de reobertura ﬂamant de la piscina de la Creueta, després d'unes
obres adjudicades per procediment obert simpliﬁcat a l'empresa Voracys S.L. per valor de 599.920,17 euros i després
de diversos endarreriments que havien fet tancar la installació per fuites d'aigua des de l'estiu de 2018. Fonts conei-

xedores dels treballs interns van explicar a L'Independent
(vegeu número 809) que quinze dies abans de l'estrena, ja
amb la piscina omplint-se, la base de mosaic es va començar a esberlar per causes que es desconeixien però la direcció d'obra municipal i la gerència de BCN Cicle de l'Aigua
van decidir tirar endavant la reobertura malgrat el perill.
Si bé en aquell moment l'Ajuntament va aﬁrmar que "no
s'ha detectat cap punt de risc ni zones de paviment que puguin provocar aquestes ferides", l'informe pericial extern
posa en valor la versió de les fonts internes consultades per
aquest setmanari i recomana "una polidora amb un disc de
mil fulles" per esmolar els punts "susceptibles de provocar
talls". Aquesta feina es va fer de manera inicial amb el buidatge de la piscina aproﬁtant el tancament per les mesures
generals antiCovid entre el 17 de juliol i el 15 d'agost.
L'Ajuntament, després d'assumir l'informe, limita la crisi
a acabar bé les obres aquesta tardor "per millorar les obres
executades" i no entra en la responsabilitat de la direcció
d'obra municipal i de la gerència de BCN Cicle de l'Aigua a
l'hora d'autoritzar l'estrena en aquelles condicions. Pàgina 3
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Breus

L'Europa i Lluïsos
es mullen contra
la inhabilitació del
President Torra
L.C.

L'Europa i Lluïsos
han encapçalat
aquesta setmana els
posicionaments locals en
contra de la inhabilitació
del president Quim Torra.
"Una simple pancarta mai
pot ser causa suﬁcient per
retirar la presidència", ha
dit el club. "Una vegada
mes la llibertat d’expressió
i democràcia han estat
vulnerades", ha dit Lluïsos.
La protesta també es
va deixar sentir dilluns
a plaça de la Vila en la
concentració pels presos.

Agita't Gràcia ja
programa actes
a la Violeta i al
Banc Expropiat
El col·lectiu de militants
llibertaris Agita't, nascut
aquest estiu per promoure
actes transversals amb
altres entitats de Gràcia,
ha ﬁxat ja els primers
actes per aquest octubre
a la Violeta i al Banc
Expropiat. En aquest
últim espai, al carrer
Quevedo, es presentarà
el llibre Cuando somos el
enemigo. Activismo negro
en España, amb Jeffrey
Abé Pans i Remei Sipi,
i a la Violeta el dia 22
hi haurà un concert de
garrotins de Lleida amb
Paco i Jhonny Salazar.

Política
Gràcia activa reconèixer
amb dues plaques en el
nomenclàtor local Jesús
Moncada i Víctor Nubla
El grup de treball recupera sense acord una proposta d'Horta
per canviar Ramiro de Maeztu per Anna Maria Matute

etaris a la placa anunciada a la metgessa Dolors Aleu, al carrer Molist
22, al barri de la Salut, i els passos seguits per honorar la mestra
Francisca Rius, que va viure a Milà
i Fontanals 29 i va destacar com a
pintora, dibuixant i escriptora del
llibre Diari íntim, dedicat a un ﬁll
que tenia a la guerra. La proposta
de Rius ja es va aprovar el desembre de 2019, juntament amb la idea
de crear el Racó Montserrat Riera,
en honor a la impulsora de l'escola
Heidi (ara Turó del Cargol) en un
espai d'estada que hi ha al capdamunt de la Baixada de la Glòria.

Albert Balanzà

E

l grup de treball de
Nomenclàtor de Gràcia ha
engegat aquest dilluns el
curs amb un nou paquet
de reconeixements, sobretot en forma de plaques, entre els
quals destaquen com a novetat
els referents a l'escriptor Jesús
Moncada i al músic Víctor Nubla.
La primera iniciativa recupera
un primer debat generat el 2013,
que no va tenir continuïtat, i segueix la idea de col·locar la placa al
número 155 de Torrent de l'Olla, on
l'escriptor de Mequinensa hi va viure 39 anys. La seva germana, Rosa
Maria Moncada, a partir d'una petició veïnal al Districte, ha iniciat
contactes amb els veïns de l'escala.
La segona proposta validada pel
grup de treball és "una proposta
popular total", segons la consellera de nomenclàtor, Àngels Tomàs,
a partir del sentiment que es va generar per la mort inesperada de
Nubla el març passat. El Districte
ha iniciat les gestions amb Gràcia
Territori Sonor, l'entitat de música
experimental que sempre va liderar, i el grup de treball ha llançat
ja propostes d'ubicació de la placa
com la Bodega Marín, Centre Místic
de l'Univers, segons Nubla, i Milà i
Fontanals 45, on va viure l'artista.
Entre altres iniciatives sobre plaques, el grup de treball també ha
anunciat el sí pel permís dels propi-

Al 155 de Torrent de l'Olla l'escriptor Jesús Moncada hi va viure 39 anys Foto: Á.G.P.

La placa a Consol Casals,
encara sense data. Aprovada
per Barcelona aquest setembre
però validada per Gràcia des del
febrer de 2019, l'homenatge en el
nomenclàtor a la militant feminista
i independentista, molt vinculada
al casal Poca Broma (embrió de
La Torna) no està en agenda.

Horta 'menteix'. Però on va haverhi més discussió va ser en el rebrot
del debat sobre el canvi de nom del
carrer Ramiro de Maeztu, un clàssic que ha reviscolat a partir de la
reivindicació en els últims anys a
Horta de la plataforma Can Baró i la
idea de rebatejar el carrer en honor
a l'escriptora i veïna Anna Maria
Matute. La polèmica es va generar
a partir de l'informe elaborat per
la consellera de BComú a HortaGuinardó Maria Luïsa d'Abbaddo,
que remarca la vinculació del personatge "al règim franquista com a
ideòleg". L'historiador Josep Maria
Contel va apuntar com a "mentida"
que De Maeztu fos "franquista" perquè va passar per tots els partits. El
portaveu de Ciutadans, Jordi Bea,
en la mateixa línia, va dir que De
Maeztu era "un pensador de dretes"
executat l'octubre de 1936.

•

El repor

Els Verdi acullen amb emoció l'estrena de 'La
mort de Guillem' en un acte d'Òmnium

La cadira d'en Guillem
A.B.

"

Vosaltres corríeu davant dels
grisos; nosaltres lluitem". És
una de les primeres frases
del ﬁlm, La mort de Guillem, que
narra l'assassinat del militant
antifeixista i independentista de

Burjassot Guillem Agulló. Parlen
pare i ﬁll, en una casa de planta
baixa com tantes n'hi han al poble i que ara amb els anys llueix
una placa de la ruta Estellés. I ho
va resumir molt bé en el debat
ﬁnal el director de la pel·lícula,
Carlos Marqués-Marcet, Agulló
era un lema a les manifestaci-

ons a Catalunya, però al País
Valencià va ser l'inici de milers
de militàncies.
Òmnium va omplir dimecres la sala gran dels Verdi, al
50% pel requisit sanitari, en la
projecció simultània del ﬁlm
que també feien a Palma l'Obra
Cultural Balear i a València

Col·loqui amb el director. Foto: Òmnium

Acció Cultural. Però La mort de
Guillem no és una pamﬂet independentista: és el retrat del turment d'una família i de la impunitat que l'extrema dreta ha
tingut al País Valencià. A l'Estat
espanyol ningú -a banda d'ETA
i els GAL- ha matat més i ha posat més bombes que aquesta extrema dreta, amb el permís de
molts poders fàctics.
La pel·lícula només relata
uns fets viscuts al País Valencià
entre 1993 i 1997, i s'acaba quan
la família enretira la cadira de
Guillem de la taula del menjador, cap a un costat però present, i es resitua per intentar fer
una vida normal. A la ﬁ.

•

Societat
L'Ajuntament centra
en l'empresa les culpes
del centenar de ferits a
la piscina de la Creueta
L'informe extern, assumit pel consistori, subratlla la instal·lació
defectuosa del mosaic i el Districte anuncia més obres a la tardor

Àlbert Balanzà

El consistori baixa
els ferits oﬁcials de
69 a 67 i ja no parla
de "petites pedres"

L

'Ajuntament ha intentat tancar aquest dimarts al consell
de barri del Coll la crisi per la
mala praxis de gestió municipal en la reobertura de la piscina del Parc de la Creueta del Coll
el passat juliol apuntant en exclusiva a l'empresa Voracys S.L. com a
responsable del centenar de ferits
-ara 67 oﬁcials en lloc de 69- que va
provocar una instal·lació defectuosa del mosaic a l'espai reformat.
Sense preguntes dels veïns, en
una sessió semipresencial, i amb
els grups polítics sense aprofitar
l'oportunitat de preguntar almenys
en tant que veïns, l'Ajuntament,
representat pel regidor de Gràcia,
Eloi Badia -alhora president de BCN
Cicle de l'Aigua-, va assumir l'informe pericial extern que, segons el resum de vuit pàgines al qual ha accedit L'Independent, assenyala sense
embuts la mala instal·lació del mosaic -tècnicament anomenat gresite- al vas de la piscina amb peces
mal tallades i trencades i amb diferències de gruix en les juntes.
El resum de l'informe, datat a 7
d'agost, conclou que "hi ha un problema amb la instal·lació del gresite
que és el que provoca els danys als
nens" i centra els defectes d'obra en
el perímetre de la piscina: la problemàtica d’unir el gresite de la base
de la piscina amb les seves parets,
diferències de gruix en les juntes,

Banyistes a la piscina de la Creueta aquest juliol. Foto: A.V.

Una primera tongada de mosaic
va arribar defectuós. L'Ajuntament
ha admès, a preguntes d'aquest
setmanari, que el mosaic que es va
instal·lar el febrer en el vas de la piscina
"era defectuós i es trencava". Fonts
coneixedores de l'obra van explicar
que, ja amb la piscina plena, el gresite
es va aixecar. "Aquest material es
va retirar i substituir per una nova
remesa", han conclòs fonts municipals.

peces mal tallades i peces trencades. "Dóna la sensació de ser tallades amb tenalles", arriba a dir.
Ja el passat juliol fonts coneixedores dels treballs interns, supervisats per la direcció d'obra municipal i per la gerència de BCN Cicle
de l'Aigua, van explicar que 15 dies
abans de l'estrena del 15 de juliol el mosaic del vas es va esberlar
per causes desconegudes (vegeu
requadre) i la reparació potinera
va acabar provocant talls als peus
d'un centenar d'infants sobretot en
els dos primers dies. La piscina va
tancar el 17 de juliol per les mesures antiCovid, però l'Ajuntament va
preferir parlar de "petites pedres"
com a causa i no ha explicat per què
va donar l'ordre d'obertura.
Experts en instal·lació de piscines van explicar aleshores a
aquest setmanari que el gresite és
"una ceràmica cristalitzada que, si
es trenca, actua com un ganivet.
"L'únic remei és aixecar-ho tot de
nou", afegien. El Districte va anunciar dimartsmés obres aquesta
tardor "per millorar i optimitzar
les obres executades".
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El mercat de
Lesseps estrena el
nou gimnàs a les
plantes superiors
Foto: A.G.P.

La cadena de gimnasos
McFit ha estrenat
aquest divendres 2 les
dues plantes superiors
del mercat de Lesseps
que des del 2017 havia
adquirit, després d'un
intent frustrat del Districte
el 2014 d'ubicar-hi una
residència d'estudiants.
L'espai també va estar
okupat un mes entre el
maig i el juny de 2018 ﬁns
que l'empresa Desokupa
va fer fora els okupes. Els
responsables de l'espai,
que ja havia estat anys
enrere un gimnàs, sota
el nom de Don Gimnàs,
ja han penjat cartells de
reclam pel barri.

Rius i Taulet
estrena el refugi
climàtic als patis
de l'escola
L'escola Rius i Taulet
de la plaça Lesseps ha
estrenat l'anomenat
refugi climàtic, el
projecte d'habilitació dels
patis amb més espai verd,
tanques i pèrgoles verdes,
espais singulars de joc i
de manipulació d'aigua i
tendals, que es va aprovar
l'any passat. El projecte
s'ha desplegat a tota la
ciutat amb una escolaper
districte.

•

L'Ateneu de
Fabricació farà Q
un programa de
contraprestació
A. B.

L'espai oferirà un dissabte al mes tallers i
xerrades gratuïtes i els assistents podran
compensar-ho oferint un servei similar

uasi maleït pels endarreriments en la seva estrena i
suspesa la inauguració el
passat 14 de març per l'esclat de la crisi sanitària,
l'Ateneu de Fabricació es prepara
per obrir -amb limitacions- amb
dos programes pedagògics i d'innovació social i una tercera iniciativa familiar en preparació que
plantejarà a les families l'assistència a xerrades i tallers gratuïts un
cop al mes. L'originalitat del programa és el sistema de contraprestació. "L'assistent no haurà de fer
un intercanvi monetari amb l'entitat però sí que haurà de fer un servei com venir a fer una xerrada o
un taller o traslladar un coneixeement especíﬁc a una altra persona",

L'Ateneu de Fabricació, a punt de reprendre la programació. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

ha apuntat Paula Gómez, una de les
responsables de l'espai en un vídeo
difós aquesta setmana.
A banda del programa familiar,
l'Ateneu oferirà el programa pedagògic per a professors i el progra-

ma d'innovació social per a entitats, sempre en l'àmbit de vincular
la tecnologia amb el món artesà. En
tot cas, l'única activitat prevista és
una jornada guiada el 24 d’octubre
en el marc del 48h OpenHouse.

•
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El Districte insisteix
que Matinada i
Espurna han d'anar
al casal Tres Lliris
Les dues entitats renoven l'acord
amb les escoles Rius i L'Univers

Una constructora inicia
els pisos a l'antic convent
de Coll del Portell després
de la venda d'Urbania
Els moviments de terra i d'assentament del terreny són el primer
pas des que el juny de 2017 es va enderrocar l'espai religiós

L'anterior
promoció preveia
24 apartaments de
luxe amb piscina
en un de dos blocs

A.B.

L

'estira-i-arronsa entre el Districte i els esplais
Matinada-Pòrtics i Espurna per trobar un nou local, després que les monges carmelites missioneres no volguessin més que prorrogar ﬁns al setembre
el lloguer a l'ediﬁci YMCA de Jaén 7, ha generat aquesta setmana un nou episodi, quan el Districte ha insistit
que el casal Tres Lliris és "l'espai que tenim" i que és
"imminent" l'execució d'obres de reforç de la seguretat.
Aquest problema era un dels arguments interns que
apuntaven els portaveus dels dos esplais com a raó per
trobar un altre espai, a banda de dir que aquest no era
"lloc d'esplais ni espai adequat". En un comentari afegit a les xarxes, el conseller del govern Alberto Lacasta
(PSC) ha afegit que, mentre no es fan aquestes obres,
els materials més valuosos s'han guardat a Lluïsos i
Espai Jove La Fontana, i que ja s'ha renovat l'acord
de les dues entitats amb les escoles Rius i Taulet i
L'Univers per fer activitat amb infants i adolescents.

•

Els Castellers obren
Can Musons amb
un festival cultural
Els Castellers de la Vila de Gràcia, a manca de no poder
fer castells per la Covid, han impulsat a partir d'aquest
divendres i ﬁns al 19 de desembre el festival Cultura
Viva Can Musons, on es programaran ﬁlms com La
mort de Guillem (2-O), els docs Negre de merda (6-N) o
Fugir per estimar (11-D) i els concerts de Cesk Freixas
(23-O), Marcel Marimon (27-N i Jaume Barri (19-D).

•

Obres en marxa al solar de l'avinguda del Coll del Portell 69. Foto: À.G.P.

A. Balanzà / A. Gutiérrez

N

o ha passat ni un mes
des que Urbania International va conﬁrmar la
retirada del projecte de
pisos de luxe del carrer
Sostres 6, tocant també a la banda
de l'avinguda del Coll del Portell,
i la venda del terreny a una altra
companyia, i aquesta mateixa setmana ja s'han registrat moviments
de terra i d'assentament del terreny en el solar on fons al juny de
2017 hi va haver el convent de la
congregació d'arrel murciana de
Cristo Rey.
Aquest és el primer pas que els
veïns veuen des que les monges
es van acomiadar del barri amb
una última missa i les màqui-

nes d'Urbania International van
fer desparèixer el jardí i l'ediﬁci
on s'havien allotjat en els últims
anys, just al davant del casal La
Miranda. També va quedar en
l'oblit l'estàtua de Crist, commemorativa dels 50 anys de la congregació, que hi havia just a l'entrada per Coll del Portell.
La constructora D'Aro, amb
seu a Manresa i amb altres projectes executats a Gràcia com per
exemple al carrer Sant Salvador,
és l'encarregada dels treballs per
aixecar la nova promoció de pisos i els treballadors de l'empresa
fa dies que feinegen. Així ho van
alertar els veïns a aquest setmanari a principis d'aquesta setmana. Fonts de la constructora han
evitat donar detalls de la promoció ni de conﬁrmar si se seguirà

el projecte inicial d'Urbania, que
ﬁns fa pocs mesos es publicitava
amb tota mena de detalls a partir
de 24 apartaments amb una piscina en un dels dos blocs previstos.
D'aro s'ha limitat a apuntar que la
constructora tindrà una comercialitzadora com a representant del
propietari, però que ells no poden
donar més detalls.
El terreny de Sostres 6 o Coll
del Portell 69 és un espai que
salva en diferents nivells la diferència d'alçada que hi ha entre
aquesta part més alta de Coll del
Portell i el carrer sempre en ascens de Sostres, famós aquest últim per ser el carrer on va viure
durant uns anys el cantant Ovidi
Montllor.
Urbania International va aterrar a Gràcia sent coneguda per
impulsar projectes com Icon a
Marbella o la Torre Borealis a
Madrid i va promocionar els pisos
remarcant l'interès per "un terreny que mai ha estat en el mercat" i que oferia "una oportunitat
única per a la construcció d'apartaments a la zona". El nou promotor ja dirà la seva.

•

El repor

La Unió de Botiguers de Travessera prepara la campanya de
llançament de la nova app amb homenatge al Pescaílla inclòs

La rumba del comerç
Silvia Manzanera

E

l conﬁnament els va obligar
a abaixar les persianes però
no els va minvar l'enginy. La
resposta del comerç de Gràcia a
la incertesa del futur és imaginació, constància i rumba. La Unió
de Botiguers de Travessera Casc
Antic ja té gairebé tot enllestit

perquè la nova aplicació Gràcia
Comerç es posi en marxa i es
converteixi en un espai d'oportunitats per apropar les botigues
de proximitat del districte a la
gent. Per a la campanya de llançament, els seus impulsors no
s'han conformat amb un post a
les xarxes; han preferit escriure
una cançó i envoltar-se d'amics
que porten la música i la rumba

molt ben apresa. "Gràcia és rumba, és el Pescaílla, són els mercats, la gent... Tenim un llegat
de comerç que no el té ningú",
assegura David Rodríguez, infatigable botiguer de la Travessera
i autor de la lletra. Del seu passat musical ha conservat molts
amics, com ara el guardonat
Micky Forteza, que s'ha apuntat
al carro i ha reunit d'altres grans

Yumitus (esquerra), amb David Rodríguez i Micky Forteza. Foto: Cedida

al seu estudi, com ara Yumitus
del Pichón, que s'encarrega de
posar la veu, o Elías González,
nebot del Pescaílla. Precisament
és el mític músic l'homenatjat

en aquesta història; una nova
demostració que hi ha gent que
es resisteix a tirar la tovallola i
combaten les diﬁcultats que venen a ritme de rumba.

•
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Serveis Socials alerta que s'ha
triplicat a Gràcia la demanda de
persones que demanen ajuda

Breus

Casa Vicens
canvia horaris a
caps de setmana
i dies festius

Un informe del Districte detalla que entre abril i juliol totes les setmanes es
va superar la mitjana dels prop de 500 casos amb pics per sobre dels 600

Albert Balanzà

L

a repercusió de la crisi sanitària en els serveis socials
de Gràcia, tot i no ser aparentment un dels districtes
més afectats, es comença a
notar i ja té xifres concretes. Un
informe del Districte, presentat
aquest dilluns en una sessió especíﬁca de la comissió d'habitatge i polítiques socials, detalla que
entre el 20 d'abril i el 27 de juliol
totes les setmanes es va superar la
mitjana establerta al voltant dels
prop de 500 casos atesos als tres
centres de Serveis Socials locals
(Vila, Grassot i barris del nord)
amb pics per sobre de les 600 persones que s'hi van adreçar.
La dinàmica creixent, segons
va apuntar la directora territorial de l'Institut Municipal de
Serveis Socials del Districte de
Gràcia, porta a aﬁrmar que "s’ha
Gràcies al suport de:

Incendi al solar darrere del Camp de l'Europa on hi dorm gent. Foto: Cedida

triplicat la demanda de persones" que s'adrecen per primer
cop a un centre de serveis socials.
"Aquestes persones no responen

al perﬁl habitual de serveis socials
sinó que són persones que es veuen abocades a la recerca d’ajuda
a causa de la situació de crisi eco-

nòmica generada per la crisi econòmica", va apuntar Rubio, que
assegura que no hi ha precedents
d'un volum tant important de demandes en un període de temps
tant curt.
D'acord amb les dades, Serveis
Socials apunta que el moment més
delicat de la demanda va ser a partir de l’abril i del maig, i especialment al juny, quant un cop les famílies amb menys coixí econòmic
havien esgotat els seus recursos
que els havien permès mantenirse durant les primeres setmanes
de la crisi, moltes van haver de cercar els recursos de serveis socials.
L'Ajuntament, en aquesta sessió, també va apuntar que les pròximes setmanes, sobretot a l'octubre, s'espera un nou increment de
demanda, estrictament econòmica, i que s’està estructurant com
donar sortida amb una partida especial urgent per cobrir aquestes
noves necessitats.

•

La Casa Vicens del carrer
Carolines, la primera
casa de Gaudí, retocarà
a partir de dilluns 5 els
horaris per concentrar les
obertures de divendres a
diumenge i dies festius.
Els responsables de Casa
Vicens addueixen la
decisió a la baixada del
turisme, malgrat els bons
resultats de visitants que
s'han registrat aquest
juliol i durant les festes de
la Mercè. Els nous horaris,
que ja estan establerts en
la venda al web de Casa
Vicens, es mantindran
almenys ﬁns al març, si bé
per Nadal la casa obrirà
cada dia excepte el dia 25.
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Breus

Gràcia Solidària
recapta aliments
per als refugiats
del camp de Mòria

Salvem l'Alzina rep garanties
del Districte que el projecte de
les casetes d'Encarnació es farà

Foto: Cedida

Les dues parts obren converses per pactar l'evolució del projecte, després de l'últim
moviment municipal per expropiar els terrenys als propietaris per 7,4 milions d'euros

L'oenagè SOS
Refugiados, integrada
en la plataforma Gràcia
Solidària, ha organitzat
aquest cap de setmana
una recollida d'aliments
per als refugiats del camp
de Mòria, en situació de
desempar encara més
greu després de l'incendi
provocat a principis de
setembre. Els punts de
recollida seran divendres
el Centre (Ros de Olano
9) i divendres i dissabte
Acción Planetaria
(plaça de la Vila 5) i es
prioritzarà patates, llet,
conserves però també
mantes i sacs de dormir.

Acaben les
obres de millora
d'accessibilitat a
carrers de la Vila
Donar continuïtat a la
vorera de Travessera de
Gràcia quan es troba amb
Torrent d'en Mariner,
reordenar els passos de
vianants a Alfons Comín
seguint la lògica del
caminant o una cruïlla
elevada a la conﬂuència de
Llibertat, Milà i Fontanals
i Monistrol són algunes de
lesobres d'accessibilitat
que ha acabat el Districte
aquest setembre.

Gràcies al suport de:

Solidaritat amb Can Raventós.
Salvem L'Alzina i la plataforma
Salvem Can Raventós, de Sarrià,
han obert una línia de contacte
davant del projecte d'urbanització
de 49 pisos de luxe que posa en
perill un ediﬁci catalogat i el jardí
del seu entorn. La plataforma
sarrianenca ha recollit ja 1.400
signatures de suport, entre les
quals hi ha la de Salvem L'Alzina.
Un portaveu de Can Raventós
va intervenir en la penúltima
assemblea de l'Alzina.

El projecte de les casetes d'Encarnació, aturat de moment. Foto: À.Gutiérrez Pascual

Albert Balanzà

E

l Pla d'Actuació del Districte, el full de ruta dels
projectes que estaran inclosos en els pròxims tres
anys de mandat, s'està
reformulant a marxes forçades
des que ara fa quinze dies l'Estat
va donar marge als ajuntaments
com el de Barcelona per ﬂexibilitzar la regla de despesa, i almenys
sí que inclourà un dels grans cavalls de batalla de reivindicació veïnal del passat mandat: la conversió en equipaments dels terrenys
on hi ha les casetes del carrer
Encarnació i l'alzina centenària.
Així ho ha conﬁrmat el Districte
en una reunió mantinguda aquest
dilluns amb la plataforma Salvem

"El projecte no ha
caigut", apunten
a la plataforma
en relació al Pla
d'Actuació pròxim
L'Alzina, que des d'aquest estiu, i
a la vista de la paràlisi institucional generada per la crisi sanitària
va engegar la campanya Volem les
casetes i l'alzina per al barri JA!
L'anomenada campanya del JA subratllava el valor mediambiental
dels terrenys de les casetes d'Encarnació com a element per prioritzar i salvaguardar la biodiversitat, vegetal i animal en un moment

que es debatia fortament sobre els
índexs de contaminació que s'havien assolit per la reducció de la
mobilitat a causa de la pandèmia.
Les dues parts, en aquest nou
punt d'arrencada, en qualsevol
cas, no han volgut anar més enllà
de validar l'estat actual de "converses" engegades que vénen a conﬁrmar que el projecte "no s'atura",
segons ha apuntat el portaveu de
BComú al Districte, Jordi Farriol.
Contextualitzant el projecte en el
marc del Pla d'Actuació, necessari
per ﬁgurar en el pla d'inversions,
el portaveu de Salvem L'Alzina ha
assegurat que "el projecte no ha
caigut". Les dues parts també han
matisat alhora que el que no està
en dubte és que la traducció dels
terrenys amb les casetes i l'alzina
en equipaments com una escola
bressol o habitatge públic encara
ha de passar per fases de tramita-

ció tècnica que no fan imminent
cap moviment de terres a la ﬁnca.
L'últim detall de compromís
municipal es va donar a conèixer
el novembre de 2019 quan el pla
d'inversions va acordar prioritzar a Gràcia l’adquisició dels terrenys de les casetes d’Encarnació,
encara en negociació oberta amb
l'oposició. L'Ajuntament va fer una
previsió de reserva de 8,8 milions,
que superaven els 4,69-4,92 milions publicitats oﬁcialment i que
s’acostaven als 10 milions que inicialment es van ﬁltrar com a càlcul total, incloses possibles despeses per danys i perjudicis i costos
judicials. A mitjan gener del 2020
l’Ajuntament i Encarnación Invest
S.L, propietaris dels terrenys, van
arribar a un acord que ﬁxava una
quantitat de 7,4 milions de despesa
per a les arques municipals en concepte d’expropiació pactada.

•

Documents
'Qui fou Josep Maria
de Sucre Grau'

L’Independent de Gràcia
2 d'octubre de 2020

Edicions Malcriàs d'Agràcia, projecte impulsat des de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, s'estrena amb
'Qui fou Josep Maria de Sucre Grau', llibre escrit per Manel Aisa Pàmpols i dedicat a "la memòria
de l'enigmàtic gracienc que vivia al carrer Sant Salvador". De Sucre Grau (1886-1969) va ser poeta,
escriptor, pintor activista i promotor cultural, col·laborador imprescindible en el món cultural barceloní
la ﬁgura del qual va quedar en l'anonimat per al gran públic; el llibre de Manel Aisa canviarà això.

«

J

a fa un bon grapat d'anys vaig escriure un article sobre Josep Maria
de Sucre, seguint la seva estela d'home de l'avantguardisme català, ara,
després de tants anys em torno a
preguntar el perquè d'aquest interès per
aquell barceloní que continua pràcticament
en l'oblit, que a penes va tenir l'oportunitat
de sortir de casa seva, diuen que a Madrid el
més lluny, com després podrem saber, pel seu
vessant d'artista dibuixant, pintor, caricaturista o per les seves etapes de president sempre actiu de l'Ateneu Enciclopèdic i entendre
ara que fou un home generós i aleshores una
formiga en el treball constant de generar coneixement, sempre furgant en el món de les
idees, que va saber captar moltes de les sensibilitats que en tota època l'han fet costat.
Josep Maria de Sucre va néixer el 23 de
març de 1886, al carrer de Riego de la Vila de
Gràcia, quan Gràcia encara era independent
de Barcelona. Després aquest carrer canvia
de nom, i passa a ser el carrer Bretón de los
Herreros. Allà en aquell pis que va néixer en
Josep Maria vivien els seus avis, Carlos de
Sucre i Carmen Llopis Duran, els seus pares
i una germana de la mare que havia estat
cuinera del Mariscal francès Jofre, un dels
homes forts de la Primera Guerra Mundial i
nascut a la Catalunya Nord.
Retrocedint en l'arbre genealògic en
Sucre s'emparentava amb "Antonio José de
Sucre, libertador del Perú y Gran Mariscal de
Ayacucho", i com també ens assegura amb
l'aristocràcia, com per exemple la seva besàvia, que era Magdalena Vallejo, Marquesa de
Preux. Així doncs venia de família de grans
llinatges sens dubte, encara que arribats a
menys.
El seu pare, Don Carlos de Sucre, fou un
gran aﬁcionat a la literatura i sovint organitzava vetllades poètiques a les quals acudien alguns dels homes de la cultura, diguem
importants, de l'època com per exemple els
Pixot, Partegàs, Odón de Buen i altres coneguts d'aquella Barcelona de ﬁnals del XIX.
Entre els papers que hi ha en la Biblioteca de
Catalunya he trobat una carta escrita a plomí
que realment sorprèn avui dia, tot recordant
com també durant el franquisme, quan nosaltres érem petits, de la mateixa manera teníem almenys un parell d'hores per escriure
amb plomí i tinta amb un tinter, que al ﬁnal
ens servia per tacar tot el paper. Però en la
carta s'observa que ell era força polit.
Josep Maria de Sucre a les seves memòries
ens parla de la torreta del carrer Gomis a on
llegeix els primers llibres en català: "Contes
de la vora del foc" i "Contes de l'avi" de Serafí
Pitarra. També Josep M. de Sucre recorda les
visites que hi feia acompanyant a la seva àvia
per a visitar a Mossèn Jacint Verdaguer, quan
aquest feia repòs a la casa del carrer Ticià de
Barcelona.
També en Sucre ens fa referència a la seva
escola, que era municipal, dirigida per un
professor que es deia Pedro Pablo Gil, i que
estava al carrer de l'Àngel, després el mateix
carrer canvia de nom i passa a dir-se carrer
de Montseny. Anys després, a mesura que es

féu gran, canvia de col·legi i passa al "Colegio
Ibérico" del carrer de Major de Gràcia.
Les primeres tertúlies en què participà
Sucre foren al Cafè Tost, que després va passar a dir-se Bar Monumental o també "Café
del buen aprecio". Sempre hi anava acompanyant al seu pare, i a les nits era freqüent
trobar-hi a J. Malats, Enric Granados, Isaac
Albéniz i Pau Casals, aquest últim acompanyat de sa mare. Casals tenia un petit sou per
les seves interpretacions musicals. Poc després, un jove Josep M. de Sucre comença a
freqüentar la taverna d'Els Quatre Gats de la
mà també de son pare, allà coneix a homes
com Francesc Pujolà, Eugeni D'Ors, Jaume
Sabartés, Carles Casagema, Pablo Picasso, Dr.
Raventós, Miguel Utrillo, Josep Dalmau i a
tots aquells joves inquiets que vivien el decadentisme ultraromàntic de l'època.
Fent memòria, en Sucre ens diu que, al
costat d'on ell vivia del carrer Riego, justament al costat de casa seva, hi havia la cantina de "La Esperanza", que era un lloc de trobada dels anarquistes del barri de Gràcia. Allí
per exemple podien trobar en Tomás Ascheri
Fossati nascut a Marsella el 1868, que fou un
dels afusellats després de la condemna del
Procés de Montjuïc de 1896 per les bombes
del carrer Canvis Nous, fet ocorregut el 7 de
juny de 1896, un cas mai aclarit que va passar
en aquell fosc indret de Santa Maria del Mar
de Barcelona. La policia no tardà a implicar a
tots els anarquistes i republicans en una gran
repressió que s'escampa per tota Catalunya
i tot apunta a un muntatge policial, com ens
tenen acostumats. Les execucions es produïren el 4 de maig de 1897.
També aproﬁtant el corrent anarquista
ens recorda que Josep Lluís Pellicer —pintor, dibuixant i cronista, que fou el primer
president de l'Associació Internacional de
Treballadors d'Espanya, cosí del seu primer
Secretari Rafel Farga Pellicer—, tenia el seu
primer taller de pintura a la vila de Gràcia,
a més es para a destacar la labor artística de
la ﬁlla de Rafael Farga Pellicer, com una de
les grans pianistes d'aquest país, Ònia Farga
Pellicer, de la que poques referències teníem
nosaltres, ﬁns que ens hem creuat amb els
coneixements de Sucre, que en tot moment et
pot il·lustrar.
Així, en Josep Termes en el seu magníﬁc assaig diu: "De la reunión arriba mencionada, salió un Maniﬁesto que encabezaba el
título "De la Sección Barcelonesa de la AIT a
las secciones de Europa y América" ﬁrmada
a 2 de Mayo de1869 por Rafael Farga Pellicer
secretario y por José Luís Pellicer presidente". Termes s'està referint a l'arribada de
Giuseppe Fanelli a Barcelona i de la reunió
que tenen tots ells, anarquistes-republicans
del moment, al taller de pintura de Josep
Lluís Pellicer, i que l'acompanyaven almenys
Tomàs González Moraga i Gaspar Sentiñón,
Rafael Farga Pellicer, Antonio Pellicer Peraire
i altres. També Sucre, en les seves memòries
tingué una mirada i un record per l'anarquista Joan Bautista Esteve Martorell que signava
els seus treballs com Leopoldo Bonafulla.
[...]

biografía

Manel Aisa Pàmpols (Barcelona, 1953) és un militant llibertari i "un recuperador de la memòria". President de
l'Ateneu Enciclopèdic de Barcelona i ﬁns fa poc, els diumenges, un entranyable paradista de llibres del Mercat
de Sant Antoni. Des de jove el va atreure la ﬁgura de
Josep M. de Sucre, i en 1986 ja havia escrit sobre ell a la
revista Vaixell Blanc de l'Ateneu. Ha col·laborat a diverses publicacions i revistes dins del món llibertari, i també ha escrit diversos llibres entre els quals destaquen
La Efervescencia social de los de los años veinte, Estimat
carrer Aurora, Vaga de Lloguers i el Comitè de Defensa
Econòmica, Anarquisme i Municipalisme al segle XXI, Ada
Martí Vall. El sueño de la conciencia Libre, "Tras las huellas de una vida generosa. Aurelio Fernández Sánchez y los
Solidarios, entre d'altres.
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Breus

El Gràcia FS inicia
la lliga amb la
permanència
com a objectiu
Club Gràcia FS

Esports
El Catalunya passa
als quarts de la Copa
catalana de waterpolo
L'equip femení s'enfronta al Mediterrani, imbatut a la
primera fase, i el masculí al Sabadell, líder del seu grup

El primer equip del
Club Gràcia Futbol Sala
comença dissabte 3 la
competició de lliga amb
un sol objectiu: mantenirse a la Tercera Divisió
estatal. El conjunt que
entrena Albert Higueras
s’estrena en aquesta
categoria, després de
certiﬁcar l’ascens el mes
de maig passat. “Volem
fer-nos forts a Tercera,
ser un club estable amb el
temps en aquesta divisió”,
assegura Higueras. El
Gràcia FS s’ha reforçat
amb Mario Gómez, del
ﬁlial de l’Industrias
Santa Coloma i aposta
pel planter, amb la
incorporació de Lluís
Bargalló, del juvenil A.

El Bàsquet Coll
busca jugadors
per als equips
cadets i júnior
El Club Bàsquet Coll, que
compta amb nou equips
federats, ha fet una crida
a les xarxes socials per
incorporar jugadors
nascuts entre 2003 i 2006 i
completar així la plantilla
dels conjunts cadets i
júniors masculins. El
sènior masculí, que jugarà
a la Segona Catalana, va
disputar aquest dimarts
el primer partit de la
pretemporada contra la
Sale Bonanova (53-74).

Resultats
FUTBOL
Amistosos CE Europa Masculí
Muntanyesa 0 - 0 CE Europa (2409)
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
Valls - CE Europa (3-10, 19h)
CE Europa - Banyoles (11-10)

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

Àlex Gutiérrez Pascual

L

'Astralpool Club Natació
Sabadell, un conjunt que va
acabar en quarta posició a
la passada lliga de Divisió
d'Honor i que aquesta temporada 2020-21 disputarà la copa
LEN, serà amb tota probabilitat el
rival de l'equip masculí del Club
Natació Catalunya a quarts de ﬁnal
de la Copa Catalunya de waterpolo.
L'equip que entrena Tato Garcia va
superar la fase prèvia de l'anomenat torneig de la represa i va acabar en segona posició del grup C,
després vèncer a l'última jornada
el CN Rubí a domicili (8-15).
Amb un balanç positiu de tres
victòries i una derrota, el conjunt
de Can Toda afronta el següent
pas d'aquesta primera competició amb optimisme. Segons Tato
Garcia, l'única derrota a la fase
de grups, contra el CN Terrassa
per la mínima a la segona jornada
(14-13), va ser una "grata sorpresa" i valora positivament la "bona
resposta" de tot l'equip. Però el
Catalunya és conscient del potencial de l'Astralpool Sabadell, que
ha de confirmar la primera plaça del grup D de la fase prèvia, a
l'espera de disputar divendres 2
la darrera jornada contra el CN
L'Hospitalet i del resultat del partit ajornat aquest dijous contra el
CN Premià (pendent al tancament
d'aquesta edició). Això permetrà
l'equip vallesà disputar a casa la
tornada dels quarts de ﬁnal.
A diferència de la fase de grups,
els quarts de final de la Copa
Catalunya de waterpolo es jugaran amb partits d'anada i tornada.
Així, el Catalunya masculí jugarà
el primer partit dissabte 3 d'octuLlevant LP juvenil 1 - 4 CE Europa
(12-09)
CE Europa 5 - 3 CE Pontenc (6-09)
Propers partits
Partit d'homenatge a Kaky:
Europa - Espanyol B (4-10, 11:30)

BÀSQUET
Amistosos pretemporada
Salle Bonanova 53 - 74 CB Coll (2909)

WATERPOLO
Copa Catalunya Absoluta
Masculina - Quarts de ﬁnal
CN Catalunya - Astralpool CN
Sabadell (3-10, 18h)
Astralpool CN Sabadell - CN
Catalunya (6-10)

El Catalunya masculí va tancar la fase prèvia de la Copa catalana amb una victòria contra el Rubí (8-15) Foto: PFotoalbums

Posada a punt per a les lligues
de Divisió d'Honor. La disputa
de la Copa Catalunya és també un
test per als equips de Can Toda
de cara a l'inici dels campionats
de Divisió d'Honor femení i
masculí, previst per al proper 17
d'octubre. Les competicions es
disputaran en dos grups de sis
equips cadascun. El 'Cata' masculí
debutarà a la lliga contra l'actual
sotscampió, el Barcelona. El femení
s'enfrontarà al Boadilla, sisè
classiﬁcat la temporada passada.

bre (18h) a la piscina Sant Jordi. La
tornada serà dimarts 6 a Sabadell.
Aquest ritme frenètic de calendaris es produeix també a la categoria femenina del torneig de la
represa. El Catalunya es va classiﬁcar en quarta posició del grup A
i el Club Esportiu Mediterrani serà
el rival als quarts de ﬁnal, que segons indica la Federació Catalana
de Natació, s'han de celebrar en
les mateixes dates (dissabte 3 i dimarts 6). El Mediterrani, que el
proper cap de setmana disputarà
la Supercopa d'Espanya i va acabar segon a la Divisió d'Honor la
temporada passada, va superar la
fase de grups en primer lloc sense
perdre un sol partit i amb un bagatge ofensiu remarcable: 81 gols
en quatre partits. En canvi, el conjunt que entrena Gabor Egedi n'ha
sumat 61.

•

Grup C (1a fase)

Grup A (1a fase)

Jornada 3
CN Granollers 10 - 17 CN Rubí
CN Catalunya 23 - 2 CN Vallirana
Jornada 4
CN Catalunya 14 - 5 CN Granollers
CN Vallirana 2 - 22 CN Terrassa
Jornada 5
CN Rubí 8 - 15 CN Catalunya
CN Terrassa 29 - 9 CN Granollers
Classiﬁcació
1. CN Terrassa .................... 8 punts.
2. CN Catalunya .................. 6 punts.
3. CN Rubí ........................... 4 punts.
4. CN Granollers................. 2 punts.
5. CN Vallirana ................... 0 punts.

Jornada 1
AE Santa Eulàlia - CN Catalunya
Jornada 3
CN Sant Andreu 25 - 10 AE Santa
Eulàlia
CN Atlètic Barceloneta 6 - 26
Astralpool CN Sabadell
CN Catalunya 8 - 14 CN Terrassa
Jornada 4
CN Terrassa 22 - 6 CN Atlètic
Barceloneta
AE Santa Eulàlia 11 - 25 Astralpool
CN Sabadell
CN Sant Andreu 14 - 11 CN
Catalunya
Jornada 5
Astralpool CN Sabadell - CN
Catalunya
CN Terrassa - CN Sant Andreu

Copa Catalunya Absoluta
Femenina - Quarts de ﬁnal
CN Catalunya - CE Mediterrani

CN Atlètic Barceloneta 13 - 11 AE
Santa Eulàlia
Classiﬁcació
1. Astralpool CN Sabadell ......8 pts.
2. CN Terrassa .................... 4 punts.
3. CN Sant Andreu ............. 4 punts.
4. CN Catalunya ................. 2 punts.
5. CN Atlètic Barceloneta.. 2 punts.
6. AE Santa Eulàlia ............ 0 punts.

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina Grup 2
Jornada 1
Les Corts EFS - Gràcia FS (3-10,
20:30)

Amistosos Club Gràcia FS
CET10 2 - 10 Gràcia FS (26-09)
Les Corts Ubae Juvenil 0 - 4 Gràcia
FS (24-09)

Esports
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Tensió a l'Europa entre president
de l'Europa i un directiu dimitit
El dirigent del club, Víctor Martínez, rebat l'exmembre de junta Fidel Bernabeu, que
li recrimina manca de conﬁança per formar part de la precandidatura electoral

À. Gutiérrez Pascual

La crono Santa
Creu Olorda del
Club Ciclista,
de quinze dies
Club Ciclista Gràcia

L'homenatge a
Kaky, diumenge

E

ls motius de la dimissió del
directiu del Club Esportiu
Europa Fidel Bernabeu,
responsable de Màrqueting
i antic encarregat del futbol base, continua sent de polèmica a l'entitat escapulada. La marxa
de Bernabeu de la directiva (llegiu
L'independent núm. 814) han centrat un creuament de retrets entre el president de l'Europa, Víctor
Martínez, i Bernabeu mateix. El
detonant ha estat la participació
de l'ara exdirectiu en l'equip de la
precandidatura de Martínez a les
properes eleccions, que s'han de
celebrar en tres mesos.
En una entrevista al programa
Toc Escapulat de Ràdio Gràcia el 21
de setembre, el ﬁns aleshores vocal de la junta directiva va acusar
Martínez de no haver estat convocat a aquesta trobada. L'objectiu
de la reunió era plantejar-los formar part de l'equip d'aquesta precandidatura. Bernabeu es va mostrar sorprès per aquesta situació,

Breus

Víctor Martínez (esquerra) i Fidel Bernabeu (dreta) Fotos: A. Vilardaga/À. Garreta

després de traslladar-li a Martínez
la voluntat de ser membre d'aquesta precandidatura.
Dilluns passat va arribar la rèplica de Martínez als micròfons
de Ràdio Gràcia. "No em veig amb
l’obligació de tenir-lo al corrent de
totes les passes que faig amb membres o no de la precandidatura. El
dia que ell m’hagués deﬁnit que
volia continuar, evidentment que

hagués comptat amb ell", va assegurar. Segons el dirigent escapulat, Bernabeu li va explicar que
estava meditant l'opció de formar
part de la precandidatura i que li
conﬁrmaria "més endavant". "La
disponibilitat de cadascú no té
perquè ser motiu de falta d’informació i transparència", va retreure
Bernabeu a Martínez a les xarxes
socials després de l'entrevista.

•

El Nou Sardenya viurà diumenge 4 (11:30) un partit
d'homenatge molt especial. El
club escapulat ha organitzat
un encontre de comiat a la
jugadora Ana Belén Fuertes,
Kaky, que va ser la capitana de l'Europa femení ﬁns
a la temporada passada i va
jugar-hi set temporades, en
dos períodes diferents. Kaky
(Mirandilla, 1984) va decidir penjar les botes el mes de
març passat, després de la
suspensió de les competicions a causa de la pandèmia
del coronavirus (llegiu l'entrevista a L'independent número 802). Es tracta d'una de
les jugadores que més partits
ha disputat amb la samarreta
escapulada. L'Espanyol B serà
el rival d'aquest amistós, d'accés lliure i mesures Covid-19.

La cronoescalada de la
Santa Creu d'Olorda,
una de les proves més
emblemàtiques que
organitza el Club Ciclista
Gràcia, s'ha hagut
d'adaptar per la crisi
sanitària. Per a evitar la
concentració de ciclistes,
l'entitat ha plantejat a
sòcies i socis realitzar ﬁns
al 16 d'octubre aquesta
prova de 4,8 quilòmetres
pel parc de Collserola.
Cada ciclista triarà un dia
per a realitzar la crono i
després enviarà el temps
amb un formulari a la
web del club (foto). El
17 d'octubre es farà una
trobada virtual per a
presentar-ne els resultats.
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Cartes al director
Caos a pediatria
del CAP Larrard

Editorial

Una trista ﬁscalització
de la Creueta

L

'estiu passat de nou el regust amarg de la derrota es va concretar en
la piscina del Parc de la Creueta del Coll, un equipament pensat com
a llac que la (bona) tossuderia municipal de diferents governs de
tots colors ha intentat convertir en una piscina de normativa estàndard,
cosa que és tan complicada com intentar la quadratura d'un cercle. Tots
aquests governs hi van ﬁcar la banya, i tots s'hi han acabat empotrant,
i la piscina ha anat acumulant tancaments a l'estiu per fuites d'aigua,
aparició de vidres trencats al fons com a conseqüència de bretolades i
ara - el que faltava- l'aixecament d'una partida de nou mosaic defectuós
després que les arques municipals contractessin una empresa per valor
de 600.000 euros.
Finalment l'Ajuntament ha dit alguna veritat aquesta setmana del
que aquest juliol només atribuïa a "petites pedres" en el fons o al "contacte dels peus en remull amb el terra". Sí, no oblidem aquell comunicat
insultant, i els eufemismes difosos: incidències, actuacions... Finalment
l'Ajuntament ha dit alguna veritat i a partir de l'informe pericial independent ha atribuït l'esberlament del mosaic a aquesta mala partida de
material, però també a la potinera manera de reparar-lo de pressa i corrents. Ni una paraula sobre la responsabilitat de la gerència municipal i
de la direcció d'obra municipal que no van aturar la reobertura prevista
per al 15 de juliol malgrat el perill.
L'equip de govern a Gràcia, format per BComú i PSC, en tot cas, no ha
amagat la seva sorpresa (i satisfacció) pel que preveia una dura sessió
de marcatge de l'oposició i dels veïns en el consell de barri del Coll, després del centenar de nens i nenes ferits per la mala reparació de la piscina del Parc de la Creueta. El Districte va tenir bona cintura prèvia, fent
la sessió semipresencial i separant els polítics dels veïns, o impedint que
els grups municipals parlessin com a polítics i sí com a veïns. Al ﬁnal
l'oposició es va enredar en el tecnicisme i no va badar boca. Ni tan sols
ho van fer els veïns. Un centenar de ferits. Quin paperot.

El tuitaire Eduard Batista, un gran observador de la natura a
la ciutat, l'altre dia va arrencar un ﬁl on hi feia aparèixer espècies que veia des del balcó de casa: un rapinyaire en plena
migració, arpelles, aligots vespers i xoriguers "en quantitats
increïbles". En dues hores diu que va comptar 43 arpelles, 29 aligots
vespers, 12 xoriguers, dos falcons peregrins i dues possibles àligues
pescadores, a més d'uns 40 rapinyaires no identiﬁcats. En una rèplica,
en Didac li va dir: "al barri de Gràcia passen coses increïbles que no surten a L'Independent". Aquí ho teniu.
El
dependent

El retir ideal

Amb la tardor s’inicia un periode de tos i
mocs que comportarà que els nostres ﬁlls
i ﬁlles en edats primerenques comencin a
evidenciar ja aquests símptomes tant aviat
com comenci a refrescar. Aquest any, però,
la situació de pandèmia mundial provocarà
una tardor més complicada. Previst i acceptat. El que sincerament no m’esperava és
que, quan només portem pocs dies d’escola i quan la temporada de refredats tot just
comença, la gestió i la situació als nostres
centres d’atenció primària fos tan caòtica
com la que he experimentat al CAP Larrard.
Dilluns les meves ﬁlles s’aixequen amb tos i
mocs, pel que decidim que millor es quedin
a casa. Avisem a l’escola i contactem amb el
CAP i esperem indicacions. En 48h d’espera
per poder parlar amb la pediatra, les meves ﬁlles ja s’han recuperat i poden tornar
a l’escola sense passar pel tràmit telefònic
del CAP. Arribats a aquest punt, em pregunto quins recursos té el CAP i si s’estan
utilitzant de forma eﬁcient. Quan de temps
passa des de l’avís inicial dels pares ﬁns a la
decisió ﬁnal de la pediatra? Qui té en compte els dies que passen tancats a casa els infants, a la espera de rebre les indicacions
del CAP, quan realment no són necessaris?
Tinc la sensació que el sistema sanitari als
centres d’atenció primària ja està col·lapsat
pels “casos que no arriben a ser COVID”
però poden tenir alguna semblança. Així
doncs, què passarà quan realment els casos
de COVID augmentin de veritat? Com pot
ser que portem més de 6 mesos de pandèmia i no s’ hagi el·laborat un pla real, pràctic
i assumible per donar un servei àgil als usuaris? Per què a l’atenció telefònica del CAP
seguim amb una única via d’entrada per recollir totes les incidències pediàtriques, que
l’únic que fa és provocar un coll d’ ampolla
impossible de digerir? Hem d’exigir responsabilitats i que es prenguin mesures reals
ja. Si realment el compromís és mantenir
que les escoles són un espai segur, s’ha de
poder assegurar que el servei que es donarà als infants des de l’atenció primària anirà alineada i serà eﬁcient. Pel que hem vist
ﬁns ara, lamentablement, no ho és gens.
Carla Sánchez

Puri Pérez

T

othom somia amb una vellesa digna, però no a tots se’ns concedeix
aquest desig. No és tant senzill ni per
la persona gran ni per als seus familiars
prendre la decisió d’abandonar la teva
llar i recloure’t en una residència, però hi
ha circumstàncies que t’obliguen a donar
aquest pas. Malauradament no totes les
residències duen a terme una tasca tan
humana i tan correcta com caldria. Arran
del Covid i de la quantitat de morts que
hi ha hagut en algunes d’elles, ha sortit a
la llum la precarietat, la manca d’humanitat d’ ètica i moral que tenen, en alguns
casos, els que treballen amb aquestes

Una veritable llàstima
veure com tirem per
terra la diginitat de
gent gran; vergonya
persones tan vulnerables. He vist imatges
que m’han posat els pèls de punta. En ﬁ,
una veritable llàstima veure com tirem
per terra la dignitat de gent gran, una
vergonya. Però per sort tenim grans professionals, plens d’adjectius com respectuosos, afectuosos, tendres i ho donen tot
per tenir cura del nostres majors, sobretot en aquest moments tan delicats que
estem vivint. Aproﬁto per demanar al
Govern que no deixi en l’oblit aquest sector tant necessitat i tant vulnerable i que
no sigui un suplici trobar una residència. El meu retir ideal seria la meva llar,
però... mai se sap el destí, només demano
una carícia i una abraçada de tant en tant
i que em tractin amb afecte.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Ull de
dona

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

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.
1

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.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

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”

Opinió
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Opinió convidada

la
setmana

Assemblea del Veïnat Amoïnat de la Salut

En tenim més de cinc

Cas Francisco: avís
per a navegants

Lola Capdevila

Foto: À.G.P.

S

om un grup de persones que vivim al barri de La
Salut a la banda de Maignon/Mare de Déu del
Coll/Repartidor i carrers adjacents. Des d’abans
de l’estiu ens hem organitzat donada la brusca
irrupció al barri de promocions immobiliàries
que canviaran el nostre perﬁl urbanístic, humà i econòmic. Vaja, el que es diu gentriﬁcació: ediﬁcis d’alçades
desproporcionades, luxe ostentós, normatives interpretades a favor dels promotors i encariments de l’habitatge. Som el Veïnat Amoïnat de La Salut.
Com a prova de les formes d’actuar dels promotors,
en bona mida fons d’inversió especulatius, resulta devastador el cas de Francisco López, un veí amb contracte
de lloguer indeﬁnit que malgrat tot va ser desnonat mitjançat recursos propis dels matons de les pel·lícules de
Martin Scorsese. Un dia va arribar a casa seva i li havien
canviat el pany. No va poder recollir els seus objectes
personals, medecines incloses, ﬁns a setmanes desprès,
no va ser indemnitzat i el responsable visible del fons
d’inversions, senyor Mickey Saidov, li va dir textualment
que com era gran, 80 anys i donada la seva esperança de
vida, no podia aspirar a cobrar molt. Des de llavors, fa
uns mesos, Francisco no té pis.
Com a veïnat i amoïnats pels fets ens vam entrevistar
amb el senyor Jordi Raboso, responsable de llicències
del districte, i amb el senyor Jordi Farriol, conseller del
Districte, i ens van dir que no podien fer-hi res, i que havien de concedir la llicència d’enderrocament de l’ediﬁci
on vivia Francisco perquè els jutges havien determinat
el seu desnonament. El nostre punt de vista era que el
Districte podia fer servir la concessió de la llicència com
una arma de pressió per aconseguir una negociació entre el propietari i el llogater desnonat.
I ara resulta que un jutge ha resolt que el desnonament va ser improcedent. Resposta del senyor Farriol:
“ho estudiaran els nostres serveis jurídics”. Com sostenia l’advocat d’en Francisco, la notiﬁcació del desnonament per un fals impagament de lloguer no va arribar al
coneixement del seu client. En suma, el Districte es va
plegar a les pressions de la propietat, que els amenaçava
de acusar-los de prevaricació per no concedir la llicència. El feble no va amenaçar. El procés judicial no havia
conclòs, però el Districte va voler pensar que sí. Però el
feble tenia la raó.

El Districte es va plegar a les
pressions de la propietat; el procés
judicial no havia conclòs, però el
Districte va voler pensar que sí
El cas és que Francisco, que encara no ha estat indemnitzat, pot ser que rebi las claus d’un pis desballestat, on
la propietat ha foradat sostres i sòls, i ha destrossat de
pas el frigoríﬁc i la rentadora que Francisco no va poder
endur-se. Això ens fa pensar que la gestió tècnica i política ha estat nefasta, que el Districte s’ha posat d’esquenes i que el senyor Farriol no ha fet res per protegir una
persona vulnerable, tot i formar part d’una organització
política que es diu social. La seva acció política ha estat
com l’aigua: inodora, incolora i insípida.
Què podem esperar els ciutadans d’una administració
que tremola quan uns advocats amenacen? Avui ha estat
Francisco, però demà podem ser nosaltres, veïnat sense
bufets d’advocats. Per això ens queixem, protestem i demanem el reallotjament immediat d’en Francisco i una
compensació per danys morals, assumpció de responsabilitats per part del senyor Farriol, i la investigació de
l'empresa promotora del desnonament. Una societat que
menysprea la gent gran és una societat malalta.

•

F

a anys vaig visitar una exposició al
Centre Pompidou que més tard es va
presentar al Palau Macaya: Les mans
miren, una mostra per invidents on tot
estava pensat per tocar amb les mans. El
recorregut es feia amb una llum molt tènue, que no era cap problema per les persones cegues. Els altres visitants ens havíem de posar una mascareta als ulls. En
algun moment vaig espiar per sota i vaig
veure que hi ha moltes formes de ceguesa
i que tots tenim limitacions. Per causes
naturals, alienes o imposades.
Ara mateix ens estem acostumant a
reconèixer-nos i expressar-nos amb la

Hi ha una altra mena
de pandèmia: la política
mal entesa. És més fàcil
reaccionar que accionar
mirada, som rostres sense cara i intentem parlar amb els ulls: bon dia, bona nit,
hola, estic contenta de veure’t; no podem
tocar ni abraçar persones ni objectes que
no s’hagin desinfectat abans; per xerrar
ho hem de fer a una distància de dos metres i això ens afecta l’oïda, sobretot si per
l’edat o algun altre problema ja la tenim
una mica reduïda; també ha minvat el
sentit del gust perquè no podem compartir taula com ens agradaria; igualment
l’olfacte està una mica deteriorat per la
mascareta que ens tapa el nas. Aquesta
és una realitat imposada per la pandèmia. Hi ha, però, altres sentits que sembla que també han anat perdent terreny
en aquests darrers tres anys. El sentit
d’estat, d’unitat, de responsabilitat, de solidaritat, de dignitat i de coratge degut,
possiblement, a una altra mena de virus,
el de la por. I una altra mena de pandèmia: la política mal entesa. És més fàcil
reaccionar que accionar. Fa tres anys vam
saber treballar i moure’ns amb complicitats per un objectiu democràtic, votar pel
nostre futur. I no va ser fàcil. I la persecució encara segueix ben viva però no ens
podem deixar prendre els sentits que ens
honoren com a éssers humans.

•

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

(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

de Gràcia

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

L'Independent estrena nova
web i compte d'Instagram

L

'Associació Cultural arrencarà la setmana
vinent un dels projectes més ambiciosos
i un dels reptes més destacats que es va
proposar la nova junta, amb el president
Emeteri Frago al capdavant. Es tracta de
la nova web de L’independent de Gràcia, que destaca per una nova línia visual i una navegació
més còmoda.
La principal novetat de la nova web la trobareu a la portada, amb diverses opcions per accedir als diferents continguts del setmanari. Es
podran trobar les diferents notícies i articles
classiﬁcats per secció: Política, Societat, Esports,
Cultura i La contra. També hi haurà un apartat
dedicat als articles d’opinió: La torratxa, Ull de
dona, El bloc, La setmana. A cada article o notícia la imatge tindrà una presència més destacada que ﬁns ara, amb diferents elements de lectura que faran més còmode resseguir els textos.
La pàgina principal del setmanari digital també
comptarà amb espais dedicats a informar sobre l’Associació Cultural i com fer-se soci o sòcia
de l’entitat. En aquest sentit, posem a disposició de lectores i lectors un formulari perquè es
posin en contacte directament amb l’Associació
Cultural. A la pàgina principal del setmanari digital també trobareu les notícies de portada de

la setmana, que respon a criteris periodístics,
així com accedir al número en format pdf, les
notícies més llegides i l’últim editorial publicat.
L’apartat de l’hemeroteca és una de les seccions
més destacades de la nova web. En aquest espai
es podran consultar els números del setmanari
publicats en paper dels darrers dotze anys, amb
un cercador per any, mes, o bé per número de
publicació.
La nova web de L’independent de Gràcia és
resultat de més d’un any de feina incansable encapçalada per Albert Vilardaga, que va ser cap

d’Esports i digital ﬁns a l’agost. Vilardaga va deixar molt ben encarrilada la darrera etapa de posada en marxa del portal, que es posarà en marxa la setmana vinent.
L’altra passa endavant en el camp digital de
l’Associació Cultural L’independent de Gràcia és
l’activació aquesta mateixa setmana del compte d’Instagram, que amb el títol @independent_
gracia us animem a visitar i interactuar des
d’ara mateix. En aquest compte donarem cabuda a imatges vinculades a l’activitat de l’entitat
i l’actualitat informativa que cobreix el setmanari. Precisament perquè la fotograﬁa és l’element destacat d’aquesta xarxa social, us encoratgem a participar al 1r Concurs Fotogràﬁc del
20è Aniversari de L’independent de Gràcia. Per
donar més marge de temps a la participació,
hem ampliat ﬁns al 31 d’octubre el termini de
presentació d'instantànies que retratin la “nova
normalitat” a Gràcia.
Aquest concurs fotogràﬁc, que compta amb
premis valorats en ﬁns a 200€, té dues modalitats: fotograﬁa professional i popular (de
fotograﬁa feta amb mòbil). Podeu consultar les bases d’aquest certamen a la web de
L’independent de Gràcia o bé per correu electrònic (dinamitzacio@independent.cat).

•

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

www.independent.cat

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

administracio@independent.cat

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______
ADREÇA
Carrer: _________________________________ Núm.:_____Pis: ___ Porta: ___ Localitat: ______________________ CP: _________
Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________
Número de compte bancari:
IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

Signatura:
SUCURSAL

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per escrit 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.

D. CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

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 entitat 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 informem que les dades personals recollides en aquest formulari 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, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a administracio@independent.cat.

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

Data:

/

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

Exposicions
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.
Fund. Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)
Del 5 d'octubre al 26 de novembre
Exposició Weird Fishes. Weird Fishes
és un llibre il·lustrat que realitzat com a
projecte ﬁnal de cicle de la il·lustradora
Míriam Vázquez. Ambientat en el metro
de Barcelona, parla de la depressió i l’ansietat tot envoltat en un món subaquàtic
de fantasia. Per accedir-hi cal omplir el
formulari d'accés puntual que està disponible a la web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190-192)
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)
Fins al 15 d’octubre
Poesia Visual. Una exposició de me´s de
45 obres diferents, sortides de la fusió
d'imatges, que han captat l'atenció de la
mirada de la seva autora, l'escriptora gracienca Teresa Vergés. Amb textos curosament escollits, alguns dels quals són fragments dels seus poemes editats o altres
poemes curts inspirats en la imatge mateixa. Teresa Vergés és membre del grup
Minerva-Creadores de Gràcia.
Espai PQNO (Tres Senyores, 3)
Fins al 30 d'octubre
Exposició Astèrix el Gal. La mostra vol
retre homenatge als autors del que és
probablement el còmic francès més popular del món, i està inclosa dins del 5è
cicle d'humor als barris de Gràcia "Gràcia
riu!", organitzat pels equipaments culturals 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 “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)

Fins 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 el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Recomanem

Exposició permanent
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí:
maniﬁesto de su obra. Una mostra audiovisual que mostra el creixement de
Barcelona durant més de 130 anys i el seu
context social, cultural i artístic, a més a
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal
consultar horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines, 18)

Actes
Divendres 2 d'octubre
Preludi de la Bienal: visita guiada IV.
Entrades limitades.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les
18 h
Club de lectura: No soc aquí. Ona Llibres
estrena club de lectura amb la segona
novel·la d'Anna Ballbona, guanyadora del
5è Premi Llibres Anagrama de Novel·la
2020. Imprescindible reservar plaça a reserves@onallibres.cat. Sessións conduïdes per l'exllibreter Jordi Sánchez.
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 19 h
28a Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona: Caperucita Roja, de
Tatiana Mazú (Argentina, 2019).
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h
Concert: Jules (Juli Farfán).
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21 h
Dissabte 3 d'octubre
Concert: Txus Blues & Jose Blueﬁngers.
CC La Sedeta (Sícília, 321), a les 12.30 h

Concert de Goodman-Hampton Tribute
Quintet, el jazz torna al Centre
El Centre torna a l'activitat i recupera una de les seves propostes musicals
més destacades: les sessions de jazz en directe. El primer concert anirà a
càrrec de Goodman-Hampton Tribute Quintet, format per Francesc Puig al
clarinet, Félix de Blas al vibràfon, Xavier Algans al piano, Artur Regada al
contrabaix i Olivier Rocque a la bateria. La banda evocarà un dels màxims
exponents de l'Era Swing, el quintet que va encapçalar Benny Goodman i Lionel
Hampton. L’aforament s'ha reduït al 50% amb distància entre cada espectador
i s'han de comprar les entrades anticipadament a la mateixa entitat (Ros
de Olano, 9 de dilluns a divendres de 16.30 a 20.00 h o a través de la web
www.entrapolis.com)
Dissabte 10 d'octubre a les 19 h al Centre (Ros de Olano, 9)

Dilluns 5 d'octubre
Teatre: Records a Broadway, de La Nota
Teatre.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21 h
Dimarts 6 d'octubre
In-Edit: The Bass of Women. Documental
dirigit per Joana Fornós (2019) que analitza en clau feminista l'escena Sound
System barcelonina.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Jam de contes.
La casa dels contes (Ramón y Cajal 35), a
les 20.30 h

Presentació: Misteris de la boira. La periodista Selena Soro presenta la seva primera novel·la, guanyadora del IX Premi
Carlemany per al Foment de la Lectura.
Ona Llibres (Pau Claris, 94), a les 12.30h

Dimecres 7 d'octubre
Monòlegs d'humor negre sense censura:
Tiro de Gràcia. Amb Ricardo Moya.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dijous 8 d'octubre
Espectacle de petit format: Raquel
Moreno in 4 Rooms, una història d'histèries basada en fets reals.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
25 anys de l'Heliogàbal. Cicle de poesia:
Joan Vinuesa.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 25), a les 21h

Entitats

Taller de màgia per a famílies impartit
per la il·lusionista La Dama Inquieta.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 18 h
Clown i música: Musicmusicandis.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), 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
Diumenge 4 d'octubre
Teatre familiar: Dos porquets i una porqueta. A càrrec de l'Estenedor Teatre.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a
les 12 h
Planeta Impro presenta Impro Show.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19 h

Divendres 2 d'octubre
Cultura Viva a Can Musons. Film: La
mort del Guillem. L’entrada de totes les
activitats del cicle serà un mínim de
2kg d’aliments per al Rebost Solidari de
Gràcia. Aforament limitat
Can Musons (Alzina, 7)
Debat: Les residències de gent gran i la
Covid-19, amb Innan Urueta (treballadora social) i Crístina Nagore (treballadora ocupacional), la cooperativa CLARA i
Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30h
Dissabte 10 d'octubre
Jazz concert: Goodman Hampton
Tribute Quintet.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

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)
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
Amb el suport de

Concert: A los poetas del Tango (Jorge
Serraute).
La casa dels contes Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h

Fins al 19 d’octubre
Activitats de joc per promoure l’activitat
familiar, veïnal i la convivència amb la
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Breus

La biblioteca Vila
de Gràcia suma
més tallers online
al Munt de Mots
Óscar Ibáñez

El Festival de Narració
Oral de Barcelona Munt
de Mots celebrarà
onzena edició del 19 al
24 d'octubre amb més
programació virtual i les
restriccions sanitàries
obligades. A l'àmbit local,
el festival programa a
diferents equipaments
com ara la Sedeta o la
Jaume Fuster, i als espais
culturals La casa dels
contes i l'Ateneu Roig,
però és al Centre d'Interès
en la Narració Oral
instal·lat fa uns anys a la
biblioteca Vila de Gràcia,
on es ﬁxarà l'espai de
divulgació i reﬂexió amb
xerrades i tallers online.
També s'amplia el cartell
virtual a través de les
xarxes socials del festival.

Viggo Mortensen
presenta aquest
diumenge als
Verdi 'Falling'
Aquest diumenge 4
d'octubre l'actor Viggo
Mortensen visitarà
els cinemes Verdi per
presentar Falling, el seu
debut com a director.
El multisales també ha
organitzat un col·loqui
entre l'actor i el públic
assistent després del ﬁlm.
Cal adquirir les entrades
anticipades.

Cultura
NunArt tanca
després de tretze
anys com a centre de
creació artística
L'Oratori de Sant Felip Neri no ha volgut renovar el
contracte de lloguer que ﬁnalitzava l'1 d'octubre

Silvia Manzanera

L

a raó és senzilla i no per això
menys dolorosa: nunArt tanca les seves portes després de
13 anys de trajectòria a Gràcia
com a espai de creació artística perquè l'Oratori de Sant Felip
Neri no ha renovat el contracte, que
tot just ﬁnalitzava aquest dijous 1
d'octubre. "Només puc dir que en
tot aquest temps hem rebut tot el
suport de l'Oratori perquè ens han
donat totes les facilitats en un espai tan singular com aquest perquè
poguéssim portar a terme el nostre projecte", assegura Clara Bes,
fundadora de l'Associació nunArt
i responsable de l'espai a Gràcia. El
context de crisi provocada per la
pandèmia, els mesos d'inactivitat
i la incertesa de com encarar el futur de l'associació han reforçat la
decisió d'acomiadar nunArt Gràcia,
encara que el detonant hagi estat la
no renovació del lloguer.
Bes reconeix que en aquests moments no té l'energia i els recursos
suﬁcients per començar a buscar
altres espais i ha preferit deixar
"hivernant" l'entitat i tancar etapa.
Davant la decisió de l'església de no
renovar el contracte, tot i els esforços de la direcció de l'entitat durant
l’estiu per arribar a un acord amb
els propietaris, Bes ha estat inequívoca: "És molt dur, sí, però són persones amb les quals només sento
agraïment per com ens han tractat

Els tallers i els intensius han estat activitats regulars a l'espai de nunArt Gràcia durant els darrers anys. Foto: Arxiu

nunArt Guinardó, en actiu. Tot
i ser entitats germanes, nunArt
Guinardó es va 'independitzar' de
Gràcia formalment, tot i compartir
"gent, col·laboradors i esperit,
que continua i evoluciona", com
assegura Clara Bes, membre
fundadora i responsable de nunArt
Gràcia. Des del passat juny l'espai
del Guinardó, molt més gran i
adaptat a les noves mesures de
seguretat, va poder obrir portes i
reactivar els tallers i els intensius.

tots aquests anys, i puc arribar a entendre la seva decisió tot i el dolor
que representa tancar nunArt".
Durant aquests anys de recorregut, nunArt Gràcia i l'associació
germana, nunArt Guinardó, s'han
consolidat com a espai artístic local i internacional de desenvolupament del teixit escènic, formatiu i
creatiu, amb propostes com el festival nunOff. "La singularitat de nunArt ha estat el de crear un espai
obert per a tothom, independentment del nivell d'aspiració", afegeix
Bes (única membre fundadora que
quedava a l'equip de Gràcia), que
reconeix que no tenien visió empresarial però "la gent que connectava veia l'honestedat de la feina i
això ho feia especial".

•

Joan Miquel Oliver, Hidrogenesse o
Mishima, als 25 anys de l'Heliogàbal
La festa d'aniversari també inclou un cicle de poesia tots els
dijous d'octubre amb Maria Cabrera, Joan Vinuesa o Elena Sixto
S.M.

E

l cartell de la celebració dels
25 anys de l'emblemàtic bar
musical de Ramón y Cajal ja
té noms. Dies després de donar-se
a conèixer les dates, 18 i 25 d'octubre als Jardins de la Sedeta
(l'espai on s'han celebrat els darrers anys el Festigàbal per Festa
Major), ja estan confirmats els

artistes que hi actuaran. El primer diumenge pujaran a l'escenari a partir de les 12 hores Maria
Jaume i Joan Miquel Oliver. El
concert de la tarda estarà protagonitzat per Robot Emilio, Vàlius
i Joan Colomo i la Radiofórmula
(18). La segona jornada, diumenge 25 també en dues sessions, inclou Dj Arnau Sabaté i Mishima al
matí, i Rigoberta Bandini, Brigitte
Laverne i Hidrogenesse a la tarda.

La festa d'aniversari també inclou un cicle de poesia els dijous
d'octubre que ha arrencat aquesta
setmana amb Maria Cabrera, Maria
Sevilla i Raquel Santanera. La segona sessió, el proper 8 d'octubre,
serà per a Joan Vinuesa; Elena Sixto
amb Seppuku (15/10), Orlando
Guillén (22/10) i Nicomedes
Mendes (29/10) completen el cartell. A les 21 h, excepte la darrera,
en sessió doble (20 i 22 h).

•

Mishima s'apunta a la festa amb un concert vermut diugmenge 25. Foto: Alberto Polo

Cultura
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El projecte de la poeta Blanca Llum Vidal i
Los Sara Fontán, últims noms de l'Off LEM
El Laboratori Àgape, trobades de música, poesia i gastronomia, enguany es faran a porta tancada i seran
gravades en vídeo i publicades, juntament amb les receptes dels plats; el primer estarà dedicat al Víctor Núbla

S.M.

A

una setmana de la inauguració de l'OFF LEM,
una versió especial i reduïda del festival de música experimental que
Gràcia Territori Sonor impulsa des de fa 25 anys, el cartell ja
s'ha completat i l'organització ha
anunciat algunes novetats de format, com ara el Laboratori Àgape,
una de les accions més apreciades
pel públic que enguany es farà en
versió digital; el primer estarà dedicat al Víctor Nubla, fundador i
director artístic del LEM, mort el

Imatge promocional de Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán. Foto: Cedida

passat 31 de març, i hi participaran Juan Crek -company de Nubla
a Macromassa- i el poeta Joan
Vinuesa. Se celebraran tres trobades a porta tancada que seran gravades en vídeo i publicades, juntament amb les receptes dels plats,
per tal que tothom pugui gaudir de
l'experiència culinària des de casa
i acompanyar-la de l'actuació enregistrada en directe.
La poeta Blanca Llum Vidal i
el seu projecte conjunt amb Los
Sara Fontán, format per la violinista Sara Fontán i Edi Pou, una
de les meitats de Za!, forma part
del cartell de la clausura de l'OFF
LEM 2020 que tindrà lloc el proper

30 d'octubre a La Sedeta, tot just
després del concert de la gracienca
Eli Gras, amiga històrica de GTS.
El concert inaugural, el 9 d'octubre a La Sedeta, comptarà amb
la poeta Anna Pantinat i el clarinetista Víctor Bonetarbolí, i una segona part amb Pau Riba, que torna al
dispositiu amb una de les primeres
actuacions de la seva nova formació, PLAN. Els altres noms són l'artista resident de GTS Laura Llaneli
i els contundents Tiger Menja
Zebra. Pel que fa als espais, es recupera la seu d'EART, que acollirà
els tres Encontres en l'Espai-Temps
que obren Floy Krouchy i Tama
Kettar dissabte 10 d'octubre.

•

El Lliure suspèn dos
anys els drets d’autor
a favor dels creadors

La premiada 'Mirta en
espera', a la Badabadoc

La mesura pretén pal·liar la situació "de
precarietat i aturada del món de les arts
escèniques" arran de la crisi sanitària

Ángela Palacios, guanyadora de la primera edició del CATBASUR
torna a la sala gracienca amb la seva proposta sobre les relacions
tòpiques de l'amor únic amb ﬁnal feliç; ﬁns al 19 d'octubre

L

a Fundació Teatre Lliure ha decidit posar a disposició dels creadors i creadores de les produccions exhibides al teatre durant
les temporades 17/18, 18/19 i 19/20 els drets de les seves autories que hagin estat cedides en exclusiva al Lliure i encara siguin
vigents. La mesura, extraordinària i temporal, pretén "pal·liar la
situació de precarietat i aturada del món de les arts escèniques arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19", segons ha comunitat el teatre aquesta setmana.
En el cas de que es faci ús d’aquesta suspensió dels drets del Lliure
per part dels creadors i creadores, s’haurà de fer constar en els crèdits de la nova producció que es porti a terme que l’obra en qüestió
es va estrenar al Teatre Lliure i la data de l’estrena. Atesa la naturalesa dels drets d’autor concernits caldrà formalitzar una modiﬁcació als contractes actualment vigents a ﬁ de reﬂectir la suspensió
de la vigència del termini de cessió exclusiva des de l’1 de setembre
de 2020 al 31 d’agost de 2022. La iniciativa se suma a altres mesures
com ara els Ajuts extraordinaris a la creació Carlota Soldevila o la
inclusió de la creació digital dins de la programació del teatre.

•

Gràcies al suport de:

S.M.

L

a guanyadora del CATBASUR,
el festival de teatre unipersonal impulsat per la Badabadoc,
torna a la sala gracienca: Ángela
Palacios interpreta Mira en espera,
un monòleg que beu del clown i
el génere musical per fer una paròdia dels contes de fades en què
el príncep ha de salvar la princesa desvalguda. Així, la protagonista repassa els clixés i trampes
d'aquest tipus de relació única, i
com les dones estan "condemna-

des a seguir la norma que se suposa que les portarà a un desitjat
final feliç". La peça, escrita, dirigida i interpretada per Ángela
Palacios, es va fer amb el màxim
guardó en la passada edició del
CATBASUR.
Els impulsors del festival ja
han començat a preparar la segona edició amb la convocatòria dels participants, oberta ﬁns
al 18 d'octubre. El festival tindrà
lloc de l'1 al 21 de desembre, insistint en els objectius inicials: promoure la producció del teatre català i exportar-lo arreu, així com

mostrar algunes de les millors
creacions de teatre unipersonal
de l'Off de Buenos Aires i d'Amèrica del Sud.
A principis de setembre la sala
de proximitat gracienca va estrenar la nova temporada, disposada a donar continuïtat al projecte en un any marcat per la crisi
sanitària. La Badabadoc encetava
el curs amb un canvi en la venda
d'entrades: totes s'han d'adquirir
de manera digital.
Mirta en espera es podrà veure del 2 al 19 d'octubre de dijous a
diumenge a les 20.30 h.

•
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Gràcia des de l’exili

Èric Lluent

La torratxa

On la ciutat s'acaba

No és el mateix
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

E

ls contorns de les grans ciutats tenen l’atractiu
d’allò autèntic, d’allò que s’amaga sota la immensa
catifa d’asfalt i ciment. Aquests espais són, alhora,
el ﬁnal d’una continuïtat i la porta oberta a un entorn indeﬁnit. La barreja d’aquests dos mons, sovint antagònics, els converteix en indrets fascinants, com
tota terra de frontera. Els contorns de la civilització són,
també, testimonis privilegiats d’un pas del temps accelerat,
doncs mai han estat prioritat d’alcaldes o arquitectes urbans. Tanmateix, allà on la ciutat s’acaba, on el sòl es mostra tímidament salvatge, es respira una brisa diferent, que
olora a llibertat.
A Reykjavík, fa temps que visc a un d’aquests espais on la
urbs ﬁneix. A tres minuts de casa, la carretera muda l’aparença i l’asfalt, de cop i volta, és sorra, polseguera i bassals.
La meva vila d’exili és Skerjafjördur, un barri residencial
encabit entre la pista de l’aeroport local i la geograﬁa de la
costa atlàntica. Per als graciencs de soca-rel, l’adaptació a
Skerjafjördur no és senzilla. L’únic comerç del barri és un
taller de bicicletes on també s’hi serveixen hamburgueses, peix amb patates fregides i sopa de xai. No hi ha ni una
sola botigueta de queviures, doncs la capital està pensada
per moure’s en cotxe. I, de vehicles privats, a Skerjafjördur,
no en manquen. Aquest és un barri benestant, de cases de
luxe, a les portes de les quals sovintegen els Porsche, els
Tesla i altres marques d’alta gamma.
No us penseu que us escric des d’una d’aquestes mansions. Nosaltres vivim en un soterrani, acollidor i ben illuminat, això sí, i amb un jardinet que a l’estiu es converteix en un racó excepcional per fer el vermut mentre sonen
boleros i rumba catalana. De cotxe, no en tenim, així que
fem ús de l’autobús públic. La línia de bus número 12 acaba
a Skerjafjördur, al carrer Skeljanes -si pronuncieu la ‘j’ com
una ‘i’, no us ennuegareu-. En una minúscula coberta d'alumini pintada de vermell, s’hi solen refugiar els passatgers
que esperen en dies de ventada, pluja o nevada, mentre els
conductors, la majoria migrants, fan el cafè de la pausa a la
planta baixa d’un ediﬁci decadent.
A poques passes de la parada d’autobús, s’hi descobreix
un camí que voreja la costa, sovintejat per corredors i ciclistes. Des d’allà s’albira el volcà Keilir, una muntanya
d’una perfecció triangular que recorda una piràmide, i un
grup de casetes aïllades, de mur blanc i teulada vermella,
on hi viu el president de la república amb la seva familia.
La mar dansa amb les marees que, a jorns, duen l’aigua a
tocar de les roques i, altres vegades, deixen al descobert
les platges i munts d’algues remullades que desprenen una
fortor marina. Aquest microsistema canviant és llar de
centenars d’ocells: gavines, corbs, ànecs i garses de mar. A
voltes, es pot observar un ocellot majèstic, d’ales llargues i
blanques, amb una taca negra a les puntes, un bec blavós i
una ombra d’ulls negra molt característica, anomenat mas-
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Les restes d'un moll a Skerjafjördur. Foto: Èric Lluent

Els contorns de la ciutat són també
la primera línia de defensa, en cas
de guerra. Un espai de trencadissa,
desdibuixat, caòtic, que conserva
aquella essència d'autenticitat tan
difícil de trobar a les urbs modernes
carell atlàntic. Aquesta au ofereix un espectacle meravellós
quan es deixa caure des de gran alçada com un kamikaze
sobre el mar, penetrant-lo i submergint-se a ﬁ d’englotir el
peix del dia.
Vora una de les platges, sobreviuen els fonaments d’un
antic moll, erosionat i amb algun graﬁt. Aquests blocs de
ciment són la prova del passat industrial i bèl·lic d’aquest
ﬁord, que es va convertir en un punt calent de la Islàndia
ocupada pels britànics i els estadounidencs durant la
Segona Guerra Mundial. L’aeroport local va ser construït
per soldats anglesos, i les aigües d’Skerjafjördur eren espai d’amaratge d’hidroavions i recàrrega de combustible. A
l’altra cantó de la pista principal, al turó Öskjuhlíð, encara
s’hi conserven búnquers des d’on es planejava repel·lir una
temuda invasió nazi. De fet, Adolf Hitler tenia sobre la taula un pla d’atac per fer-se amb el control de l’illa, l’Operació Icarus, que mai va dur a terme. Els contorns de la ciutat són també la primera línia de defensa, en cas de guerra.
Un espai de trencadissa, desdibuixat, caòtic, que conserva aquella essència d’autenticitat tan difícil de trobar a les
urbs modernes. Llarga vida als ﬁnals inacabats.
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ontrast, el que es diu contrast és el
cridaner mètode amb que la justícia
reparteix sentències segons l’àmbit
que li pertoca jutjar. Uns senyors vestits
de vint-í-un botons tant fan valer tota la
seva retòrica per buscar les evidències
que justiﬁqui la inhabilitació del president
Torra com fan veure que no saben desxifrar una endevinalla de primer de llar
d’infants com M.Rajoy. O resulten afectats
per un atac agut d’estrabisme quan els tripijocs del rei emèrit o la sortida a borsa de
Bankia surten del seu angle de visió.
La majoria d’ignorants que no sabem
ni de lleis, ni grec ni llatí però que qüestionem aquesta diferent vara de mesura
topem amb un frontó. "És l’Estat de Dret,
estúpid" o "És l’imperi de la Llei" o "La llei
s’ha de respectar". Però precisament per
això, perquè la llei no és una ciència exacta no està concebuda per estar al servei
de les elits les quals només es mouen per
interessos polítics i econòmics. No només
hi ha lleis injustes. Sinó que hi ha maneres injustes d’aplicar lleis que –de partida– no ho són.
Desconeixem la motivació de certs posicionaments contraris a l’independentisme i que aproven qualsevol càstig que
la justícia apliqui als seus líders polítics.
Encara que el càstig sigui desproporcionat. O sospitosament no d’acord amb la
jurisprudència d’altres països. El xonisme il·lustrat és l’herència del dit acusador dels individus que tot ho consideren
delicte i que tan excelsament va deﬁnir
Baltasar Gracian: “Acusan con tal exageración que de los átomos hacen vigas
para sacar los ojos. Oráculo manual y
arte de prudència. 1647”. Sí coneixem la
motivació de certs àmbits de l’esquerra
que no és altra que l’autocomplaença de
saber-se superiors en termes morals. S’ha
sentit a personalitats de l’arc progressista que la llei d’ara no és la de la dictadura i que els càstigs d’aleshores tampoc.
I en el fons tenen raó en aﬁrmar que les
injustícies que es puguin produir en democràcia no són comparables a les de la
dictadura. És veritat. Abans ho feien amb
porres i ara ho fan amb sentències. I és
clar, no és el mateix.
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