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La reforma de Pi i Margall ja
es mou però el gruix d'obres
es desplegarà el 2022 i 2023
El Districte farà cales a l'avinguda aquest gener per enllestir el projecte executiu i
anuncia una proposta de mobilitat més paciﬁcada que haurà de validar el veïnat

Albert Balanzà

J
L'avinguda Pi i Margall, a la cruïlla amb Sant Lluís. Foto: À.G.P.
Gràcies al suport de:

a fa tres anys i mig que va reengegar el debat entre el
Districte i els veïns de Pi i Margall amb unes reunions
periòdiques que van servir per elegir entre tres opcions
de reforma de l'avinguda i que van culminar amb una
opció A que preveia una franja central verda i carrils
bici a tocar, amb un carril de serveis i un de circulació per
banda, i sis metres d’amplada de voreres a tocar de cada façana. Aquella opció A es va retocar el març de 2018 acumulant l'espai verd a una banda i perdent un carril bici, i ja en
el nou mandat el regidor de Gràcia, Eloi Badia, va parlar de
nous retocs per evitar l'efecte túnel que fa augmentar la velocitat als vehicles. I els retocs no s'aturen.
Sigui com vulgui, la reforma sembla que ja no té marxa enrere després que aquesta setmana s'hagi publicat al
Butlletí Oﬁcial de la Província una actuació de 50.000 euros per fer cales aquest gener que ajudaran a enllestir el

projecte executiu. No obstant això, els tràmits administratius tenen els seus temps i, entre l'aprovació del projecte
executiu i la licitació de les obres, l'Ajuntament no preveu
desplegar la transformació ﬁns al 2022 i 2023.
Badia, que va tornar a ser interpel·lat sobre Pi i Margall
aquest dimarts en el consell de barri de Camp d'en Grassot,
va tranquil·litzar els veïns en el sentit que les obres estan
pressupostades en les prioritats municipals - les últimes
dades de 2019 apuntaven a 2,75 milions inicials- i que el
grup motor veïnal amb qui es va discutir el triple plantejament des del 2017 es tornarà a convocar perquè escoltin
i validin encara una última proposta deﬁnitiva que passarà per "una major paciﬁcació de l'avinguda". El Districte
ha valorat positivament el tancament de l'avinguda dels
caps de setmana i plantejarà una proposta més agosarada per atenuar el contínuum de trànsit que aproﬁta Pi i
Margall per connectar sobretot la Diagonal i el Passeig de
Sant Joan amb la Ronda del Guinardó i la Ronda de Dalt a
través de Túnel de la Rovira. Pàgina 3 i editorial
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Entitats i partits es
manifesten contra
els mil dies de
Forcadell a la presó

Afegint-se a les
concentracions dels
dilluns pels presos a la
plaça de la Vila, aquest
dimecres una vintena
llarga d'entitats i partits de
l'àmbit sobiranista s'han
manifestat en el mateix
espai contra els mil dies a
la presó de la presidenta
del Parlament, Carme
Forcadell. L'acte s'ha
emmarcat en la setmana
antirepressiva amb un acte
al Cercle i la concentració
també de dilluns que ve
davant del Districte.

Òmnium estrena
l'illa endarrerida
del carrer Gran
amb poesia
Omnium Gràcia ha
programat un festival de
poesia aquest dissabte
(11 hores) a l'illa de
vianants que s'ha generat
com a conseqüència de
la reforma de l'escola
Vedruna a la part alta del
carrer Gran (entre Betlem
i Maurici Serrahima),
just davant de la llibreria
Ona. A la iniciativa hi
participaran una dotzena
d'artistes, entre els quals hi
ha Carles Rebassa, Raquel
Santanera, Bartomeu
Crespí i Laia Maldonado.

Política
Proposta per batejar
Espai Joan Triadú un
racó de Gal·la Placídia en
el centenari de l'activista
Un grup de veïns i activistes culturals plantejaran també la
col·locació d'una placa a la casa de Riera de Cassoles on va viure

Albert Balanzà

U

n grup de veïns i activistes culturals s'estan organitzant oficialment
des de fa mig any per elevar una proposta de bateig d'una zona de la plaça Gal·la
Placídia com a Espai Joan Triadú
en honor al pedagog i activista
antifranquista coincidint amb el
centenari del seu naixement, que
es complirà aquest 2021, concretament el 30 de juliol. El Govern,
de fet, ultima incloure en la seva
llista de commemoracions oﬁcials l'any que ve com a Any Triadú.
Tot i haver nascut a Ribes de
Freser, Joan Triadú i Font va
viure de ben petit al carreró de
les Carolines, a tocar de la Casa
Vicens, on el seu pare hi treballava de porter a la fàbrica de sederies Bernades, i va anar a escola
a les monges Paüles, on sempre
en l'anecdotari remarcava que li
parlaven en castellà i que no les
entenia.
Triadú, crescut en el marc
d'una família treballadora i que
en vida va ser distingit amb tota
mena de reconeixements (Creu
de Sant Jordi, Medalla d'Or de
la Generalitat, Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes), localment
també va estar vinculat al CIC
com a mestre i justament des de

L'àrea de jocs de Gal·la Placídia, possible Espai Joan Triadú. Foto: A.V.

Una reivindicació 'avant la lettre'
de Jordi Albertí. L'homenot local,
editor i amo de la botiga Els Tres
Tombs, va publicar en aquest
setmanari (vegeu núm. 360), ara
fa 10 anys, pocs dies després que
morís Triadú, un article inèdit de
l'activista. Titulat 'Les joguines i el
poeta', Triadú escrivia per a una
revista impulsada des de la botiga,
La Nòria, que no va arribar a sortir.

fa deu anys el centre de Torrent
de les Flors porta el seu nom.
Els preparatius per elevar la
proposta al grup de treball de
Nomenclàtor i a la ponència de
Nomenclàtor de ciutat ja han tingut una presa de contacte amb
l'Ajuntament i s'estan portant encara discretament però, a banda
de la petició d'Espai Joan Triadú,
es preveuen almenys dues accions més: la petició de col·locar
una placa a la casa de Riera de
Cassoles on Triadú va viure, al
número 9, i una exposició itinerant que farà estada a la biblioteca Jaume Fuster a la tardor.
Fonts de la plataforma impulsora han explicat a L'Independent
que la tria de l'Espai Joan Triadú
a la plaça Gal·la Placídia, concretament a la part nord, on hi ha la seu
del Col·legi d'Economistes i una
part de l'àrea de jocs infantils, s'ha
elegit per la proximitat respecte
de la casa familiar. Ara la proposta s'haurà de formalitzar davant
dels organismes municipals amb
l'elaboració i presentació d'un informe amb suports i validar-se per
part dels experts i grups polítics
que en formen part. L'últim canvi
aprovat sorgit de Gràcia va ser la
setmana passada en el ple local per
batejar Anna Maria Matute el carrer Ramiro de Maeztu i retocar la
plaça del Poble Romaní com a plaça del Poble Gitano.

Opinió convidada
Yusef Quadura, conseller de govern de BComú

Tres Lliris: punts de trobada

D

esprés d’una llarga reivindicació perquè
la Vila tingués un espai juvenil obert al
veïnat, i la conseqüent ocupació de l’antiga comissaria de Nil Fabra el 2015, el
Districte de Gràcia va cedir l’espai a l’Associació Joves de Gràcia per a la seva gestió el
2017. La nostra voluntat era llavors i segueix sent
avui que el jovent tingui un local per desenvolupar
les seves activitats de manera autogestionada.
Ara bé, quan el teixit veïnal o associatiu gestiona locals públics establim uns objectius compartits per garantir que la funció pública del mateix
no desaparegui. En primer lloc, les activitats han
de tenir un retorn al barri, no poden esdevenir
llocs privatius. També s’ha de garantir d'una bona

convivència amb els veïns i les veïnes. I l’activitat
ha d’estar normalitzada, és a dir, disposar de la llicència d’activitat corresponent.
La resposta per part del jovent fa tres anys va
ser que aquests objectius, així com altres, formaven part del projecte que volien impulsar, i sota
aquest marc es va signar una cessió d’ús per quatre anys prorrogable. Cal preguntar-nos si segueixen vigents aquests objectius.
Si bé el projecte ha fet grans avenços en molts
sentits, aquesta voluntat expressada no ha acabat
de funcionar. En els darrers anys s’han anat acumulant diferents queixes del veïnat per molèsties
ocasionades pel soroll. Denúncies que han fet arribar a la Síndica i a la Fiscalia. Ens hem assegut en

diferents ocasions a parlar amb els i les joves per
recordar que no podem confrontar una activitat
juvenil amb el dret al descans del veïnat.
D'altra banda, si el que es volia era autogestionar un espai públic cedit per l’Ajuntament s’havia
de complir amb la normativa existent, és a dir, tenir llicència d’activitat. La llicència no és res més
que formalitzar els drets i deures d’un particular o col•lectiu a fer unes determinades activitats
davant de tercers, també davant l’Ajuntament. En
cap cas, és una imposició o institucionalització i,
ni molt menys restringeix la capacitat d’autogestió, que en cap moment hem qüestionat. Tot el
contrari, és un reconeixement a l’autonomia però
també una assumpció de responsabilitats.
Crec que ens toca tornar a fer-nos la pregunta que ens vam fer el 2017: volem que el jovent
de Gràcia autogestioni un local públic cedit per
l’Ajuntament, que garanteixi el descans veïnal i el
retorn al barri?

•

•
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L'illa Quiró mostra
imatges noves però
no garanteix iniciar
ara l'equipament

L'illa Quiró d'equipaments
i habitatges dotacionals
té noves imatges virtuals
del projecte retocat amb
la façana assimètrica,
però els veïns han sortit
emprenyats de l'última
reunió del grup motor
de dilluns per la prioritat
d'obres a l'abril per als
pisos dotacionals i la no
garantia d'iniciar a l'hora
els equipaments de les
plantes baixa i soterrani.
També els veïns han
criticat que el trasllat de
l'hort Quiró a la Font del
carbó no estigui preparat.

Societat
La reforma de Pi i
Margall ja es mou però
el gruix de les obres es
desplegarà el 2022-2023
El Districte anuncia una nova proposta de mobilitat més
paciﬁcada amb una idea de màxims com l'avinguda Mistral

cronologia

2007-2011. Malgrat aparèixer per
primer cop en el Pla d'Actuació, la
reforma de Pi i Margall no es concreta
2011-2015. El Districte descarta fer la
reforma de l'avinguda pels efectes de
la crisi econòmica; només es reasfalta

Un grup de Salvem
L'Alzina protesta
pel projecte de
pisos dotacionals
Un grup de deu
sotasignants (vegeu
cartes pàg. 10), vinculats
a la plataforma Salvem
L'Alzina, ha criticat
durament el projecte
de construcció de pisos
dotacionals aprovat
per l'Ajuntament en un
document titulat Formigó
dins l'alzina? No pas en el
nostre nom. En la carta
els sotasignants també
es mostren crítics amb la
mateixa plataforma, que
consideren "desactivada"
pels dirigents polítics.
Gràcies al suport de:

2015-2019. El Districte planteja tres
opcions amb més verd, reducció de
carrils i la meitat d'aparcament
L'avinguda Pi i Margall, al pas de vianants amb el carrer Hipòlit Lázaro. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

L

a reforma de Pi i Margall
acumula ja una llarga història d'ajornaments municipals (vegeu requadre) i
tampoc els avenços en la formulació i votació de propostes des
del 2017 han accelerat la posada en
marxa. Però aquest gener es mourà alguna cosa que aporta valor
al futur immediat: l'àrea d'Ecologia Urbana acaba d'aprovar un petit pressupost de 50.000 euros per
executar cales a l'avinguda, sempre
passat festes, per conﬁrmar la po-

sició exacta dels serveis existents,
llum, aigua i gas, i altres dades del
que hi ha sota del paviment en clau
de serveis, clavegueram i infraestructura del metro. Aquest és el pas
necessari per enllestir el projecte
executiu de la reforma, que ara està
en fase d'avantprojecte.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
va donar més detalls dimarts en
el consell de barri de Camp d'en
Grassot, sobre aquest calendari definint Pi i Margall com un
dels "grans projectes de ciutat" en
aquest mandat per al qual ja hi ha
un pressupost estipulat (el 2019 es
va fer pública una partida inicial

de 2,75 milions d'euros). "Després
d'Abaceria, ve Pi i Margall", ha
conclòs el regidor. Segons Badia,
a l'aprovació del projecte executiu l'ha de seguir la licitació de les
obres i el gran moviment es desplegarà al llarg de 2022 i 2023 preveient
24 mesos de transformació.
En aquest calendari, però, també
s'ha de reformular la decisió votada pel veïnat el 2017 a partir de tres
opcions que preveien més verd, reducció de carrils i la meitat d'aparcament. L'opció A, la que va guanyar, tenia una franja verda central
i carrils bici a tocar; l' opció B, una
rambleta central per a bicis; i l'op-

ció C, un corredor verd de quatre
metres amb carril bici a tocar però
sense creixement de les voreres laterals. El projecte també paciﬁcava els accessos a Providència, Sant
Lluís i Encarnació.
El març de 2018 l'opció A es va retocar acumulant l’espai verd a una
banda i perdent un carril bici, i amb
el nou mandat el regidor ha anunciat nous retocs per reduir l'efecte túnel que afavoreix l'augment de velocitat. Dimarts Badia va apuntar
una nova proposta de mobilitat encara més paciﬁcada que haurà de
validar el veïnat i que té com a idea
de màxims l'avinguda Mistral.

•
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Casa Fuster ajorna la reobertura
a la primavera i recuperarà
l'anterior model de restaurant

5

Breus

Casa Vicens acull
dues instal·lacions
artístiques i Stay
Homas en concert
Foto: Cedida

El xef Marc Ribas comunica oﬁcialment a l'hotel que s'emporta el Panot, obert el 2019

Albert Balanzà

L'establiment,
tancat des del 22
de març, vol obrir
quan torni el client
internacional

N

o hi ha Nadal normal sense la façana
il·luminada de Casa
Fuster als Jardinets de
Salvador Espriu, l'entrada a Gràcia des del centre de
la ciutat. I enguany els llums estan apagats i l'hotel monument
tancat. Després d'un primer intent al setembre amb vermuts exclusius, anunciat i no culminat, i
d'un segon moviment intern per
reobrir aquest desembre, l'establiment ha preferit passar pàgina en aquestes festes i llançar una
mirada llarga i més segura plantejant la primavera com el retorn
possible a la normalitat.
La sacsejada global, segons
fonts coneixedores del debat intern a Casa Fuster, ha fet guanyar
l'argument que el model de l'hotel, atractiu sobretot per al turisme internacional, no té sentit amb
les fronteres restringides actuals i
Gràcies al suport de:

La façana de Casa Fuster, inactiva i sense els llums de Nadal característics. Foto: A.G.P.

per això enguany no hi ha ni façana il·luminada, ni obertura de mínims ni gran nit de Cap d'Any ni
òbviament els emblemàtics concerts de jazz. De fet, bona part del
personal ha estat treballant amb
expedients de regulació temporal
aplicats de manera intermitent.
Un altre dels grans canvis és el
canvi de model de restaurant, des-

prés de la gran aposta que l'hotel
va fer el maig de 2019 pel xef mediàtic Marc Ribas i el seu projecte de
gastronomia noucentista amb el
Panot Restaurant. Ribas mateix ho
va comunicar fa pocs dies en una
reunió virtual interna i també ho
va conﬁrmar en una entrevista a
Rac1. El Panot, en tot cas, no tanca
i es manté com un dels projectes

estrella de la factoria Ribas i del
grup Gastronomia Brutal.
La intenció de Casa Fuster, un
cop el Panot trobi un altre emplaçament, és recuperar l'anterior
model de restaurant. Fins a l'abril
de 2019 Casa Fuster va mantenir
el seu restaurant Galaxó, a càrrec
del xef Markel Aguirre. El relleu
cap al nou Panot va canviar la cuina però va mantenir l’espai per a
uns 40 comensals. Paral·lelament
l'hotel també havia engegat unes
rutes modernistes amb Casa
Vicens i concerts de clàssica els
diumenges. Fins que el 22 de març
tot es va aturar.

•

Casa Vicens, la casa
museu del carrer
Carolines, arrencarà
el seu particular Nadal
dimecres que ve amb
un concert dels Stay
Homas, el grup revelació
del conﬁnament, que
presentaran els temes
del seu primer i nou
àlbum, Agua, en un
showcase produït per
Flaixbac. L'endemà, en
l'horari habitual de la
casa museu, i ﬁns a Reis,
l'espai acollirà dues
instal·lacions artístiques
una a la façana i una
altra al bany històric
de la casa, que té la
particularitat d'amagar
l'estel de Nadal.
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6 L’Independent de Gràcia
18 de desembre de 2020

Breus

Obres per
eixamplar
l'avinguda Coll del
Portell, a la Salut
Foto: À.G.P.

La urbanització de l'extrem nord
de Penitents amb la residència
s'enllestirà el 2022 i es planteja
un nou espai de l'escola Sadako
El projecte multiplica per sis la previsió de verd de la reforma inicial i es desencalla
un replanteig que obliga a fer un pou que connectarà el clavegueram del barri

Operaris han començat
aquesta setmana les
obres a eixamplar una de
les voreres del tram de
l'avinguda Coll del Portell
entre els carrers Valldoreix
i Albigesos, al barri de
la Salut. Els treballs de
millora de l'accessibilitat
afecten el cantó muntanya
d'aquesta via. El tram
afectat, en un revolt de
pendent pronunciat,
compta amb una parada
del bus de barri 116. Les
obres duraran ﬁns al 28 de
desembre.

La documentació
del refugi de
Palau, a mans de
l'Arxiu municipal
Foto: Laura Guerrero

El president del Taller
d'Història de Gràcia, Josep
M. Contel, ha fet entrega
de la documentació que
ha permès descobrir el
refugi antiaeri del Palau de
la Generalitat, tot just nou
anys després que iniciés
aquest procés de recerca
històrica.

A. B.

L

a reforma urbanística de
major envergadura que hi
ha ara mateix en marxa al
districte de Gràcia se situa
fora dels focus mediàtics
habituals: just a l'extrem nord de
Penitents i a la falda de Collserola,
per sobre de la plaça Alfons Comín,
als carrers Salvador Alarma, Josep
Maria Jujol, Vallpar i Adrià Gual.
El projecte de construcció de la
residència de gent gran El Mirador
de Gràcia, la quarta del grup Fiatc
a Catalunya, que es va anunciar ara
fa dos anys (vegeu L’Independent
núm. 740), ja està en la fase d'aixecar paret dels dos blocs previstos
per a unes 140 places i 18 places
d'aparcament i s'està coordinant
amb la urbanització del tram ﬁnal d'Adrià Gual que acabarà sense
sortida a la porta de l'equipament.
El projecte es remunta al 2007,
quan encara existia la previsió
d'enllaçar amb un vial de connexió el desnivell entre Adrià Gual i
Josep Maria Jujol. Però l'adquisició dels terrenys per part de Fiatc
l'any 2016 va coincidir amb un
replantejament de l'Ajuntament
d'aquest vial "amb la idea d'estendre les faldilles de Collserola", segons explica el director general de
Fiatc Residències, Joaquim Rigau.
"El que ens demana l'Ajuntament
és molt sensible a l'entorn immediat i això per a la nostra gent gran
serà un avantatge", apunta en el
marc d'una visita d'obres a petició de L'Independent.
L'obra, un cop ja ha passat a la
història el cul de sac que era el car-

Visió aèria de les obres de la residència Fiatc a l'extrem nord de Penitents. Foto: Cedida

"Bon moment per fer
residències, si tens capacitat
ﬁnancera". El director general de
Fiatc Residències, Joaquim Rigau,
no amaga la preocupació del sector
per l'impacte de la crisi sanitària.
Pregunta: és un bon moment
per fer residències? Resposta:
"Sí, però per a una mútua amb
capacitat ﬁnancera; l'administració
pública sempre arriba tard".

rer amb un ﬁnal de barranc ple de
bardisses, té com a principals elements la urbanització d’Adrià Gual
en accés de prioritat invertida i la
connexió en dos punts amb rampes i escales cap als carrers Jujol i
Vallpar. En la connexió més rellevant, la de Jujol, el projecte salvarà els desnivell amb murs de rocalla i rampes i es rematarà amb la
creació d’una nova plaça amb tres
bancs i un pollancre, i sobretot el
naixement d’un nou mirador sobre l’skyline de la ciutat. "La despesa ﬁnal en verd s'ha multiplicat
per sis", explica Rigau.
Però la diﬁcultat de l'obra s'ha
centrat en les últimes setmanes no
en la residència sinó en la urbanització i la connexió futura del clavegueram, amb la necessitat de construir un pou de prop de deu metres
de profunditat. La setmana passada es va tancar l'acord sobre l'acta
de replanteig del pou. Amb cautela
sobre els temps de ﬁnalització, el
grup promotor subratlla el requisit municipal de coordinar l'equipament i la urbanització. "Al mitjans de 2022 això estarà acabat",
conclou Rigau.
En paral·lel, la Fundació Sadako,
implicada en el projecte de reurbanització per la proximitat de
les seves escoles, que al barri despleguen nivells des de P3 a quart
d'ESO, té el projecte d'utilitzar els
terrenys que té sense edificar al
tram mig d'Adrià Gual per traslladar l'escola infantil i redistribuir la
resta de cursos d'una manera més
còmoda en les instal·lacions actuals. Fonts de Sadako han apuntat
que la decisió no està presa, però
que la voluntat és ferma.

•

Festa Major rep l'aval per al
nou acord amb Sanmiguel
El patronat assoleix el suport majoritari de les comissions de
carrers per renegociar l'esponsorització principal ﬁns al 2027
A. B.

L

a Fundació Festa Major, un cop
informades les comissions de
carrers en una reunió el passat
30 de novembre, ha rebut aquest
dilluns l'aval majoritari del patronat de l'entitat per a l'ampliació
del contracte d'esponsorització
principal a Sanmiguel ﬁns a l'any
2027. La Fundació i el grup cerve-

ser tenen un acord per al patrocini principal de la festa des de l’1 de
gener de 2015, un cop va ﬁnalitzar
la relació contractual que l’entitat
i el grup Estrella Damm van mantenir durant dues dècades de manera continuada.
La presidenta de la Fundació
Festa Major, Carla Carbonell, va
explicar la proposta sota l'argument central de garantir el futur
econòmic i la viabilitat de la cele-

bració més important de Gràcia,
ara que les administracions han
de concentrar esforços en la crisi sanitària i en la despesa social.
La proposta, que es negociarà en
el marc del conveni existent entre
les dues parts el quart trimestre de
2021, ha rebut ara el "compromís"
del patronat a partir de la votació
inequívoca de la majoria dels seus
membres: vint vots a favor, dos en
contra i quatre abstencions.

El patrocini de Sanmiguel, present a la Festa Major 2017. Foto: J.M. Contel

Fundació Festa Major i el Grup
Mahou tenen un conveni de patrocini principal de la Festa Major
de Gràcia per valor de 100.000 euros anuals en base a publicitat, i al
qual s'hi poden afegir altres aporta-

cions. L'aportació de la marca cervesera va suposar el 2019 uns ingressos de 123.305,29 euros i aquest
2020 estaven estipulats 100.000 euros, segons els documents oﬁcials
de pressupost de la Fundació.

•
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Eleccions al Club Esportiu Europa
Breus

El CT La Salut
organitza un
curs intensiu de
tennis i pàdel
À.G.P.

El Club Tennis La Salut
ha organitzat per a les
vacances escolars un
curs intensiu de tennis i
pàdel, dirigit a infants i
adolescents entre els 7 i
els 17 anys (de categoria
benjamí a júnior). En
aquesta formació es
treballaran conceptes
relacionats amb la millora
tècnica, tàctica, física
i mental, així com la
consolidació del joc en la
disputa de competicions
oﬁcials, de tots dos
esports. El programa
d'entrenaments es
conﬁgurarà de manera
individualitzada
mitjançant una avaluació
inicial. Les dates
escollides d'aquest
intensiu són del 21 al 24 i
del 28 al 31 de desembre,
i els dies 4 i 5 de gener,
en horari de deu del matí
a una del migdia. Les
inscripcions es realitzar
per correu electrònic
(esportiva@ctlasalut.cat).
Més info: 93 213 24 00.

El SaFa Claror
obre inscripcions
per al campus de
bàsquet de Nadal
Les instal·lacions del
poliesportiu Claror
Sardenya acolliran
entre el 28 i el 30 de
desembre una nova edició
del Campus Bàsquet
Nadal, dirigida a infants
nascuts entre el 2011
i 2012 (preminis) i el
2009 i 2010 (minis), amb
l'objectiu que continuïn
practicant aquest esport.
Les inscripcions per
a aquesta activitat ja
estan obertes i s'han de
formalitzar a la recepció
del centre (Sardenya 333).
Paral·lelament, el Claror
Sardenya també acollirà
l'esplai de Nadal El gran
viatge, que tindrà lloc
entre el 22 de desembre i
el 5 de gener, per a infants
entre els 3 i els 12 anys.
Les inscripcions estan
obertes a la recepció.

Els candidats apugen
el to en la recta ﬁnal de
campanya en previsió
d'una participació alta
Víctor Martínez i David Prats protagonitzen un debat electoral
molt tens i farcit de retrets en les àrees esportiva i econòmica

Les frases del cara a cara
Víctor Martínez

Candidats i assistents, al debat d'aquest dimecres a Can Musons. Foto: J.A. Torralba

Àlex Gutiérrez Pascual

L

a tensió creixent entre els
dos candidats a les eleccions a la presidència del
CE Europa, a mesura que
s'apropa el diumenge 20 i
en previsió d'una participació alta
(153 dels 314 socis amb dret de vot
han avalat les candidatures), es va
manifestar al cara a cara electoral
de dimecres. El president sortint,
Víctor Martínez, amb el lema Fets
per l'Europa, va defensar haver tret

el club d'una "ruïna econòmica increïble". David Prats, aspirant a la
presidència, amb el lema L’Europa,
la il·lusió del futur, va reclamar
"més ambició i planiﬁcació".
Els retrets entre candidats van
començar en la política esportiva.
Martínez va defensar el planter: "el
Juvenil és l'atracció de la Divisió
d'Honor". Prats li va retreure no
tenir un secretari tècnic: "No hi
ha cap tipus de planiﬁcació, anem
sobre la marxa, van improvisant".
En l'àrea econòmica, Martínez va
rebatre les crítiques de Prats dels

David Prats

"Estàs venent
fum. Aquesta
és la realitat, i
no els paperots
que portes"

"No hi ha cap tipus
de planiﬁcació
esportiva, anem
sobre la marxa,
van improvisant"

"La massa social
no creix al
ritme que ens
agradaria, però
no disminueix"

"Si la
supervivència
del club han de
ser 500 socis, no
anem enlloc"

ingressos per llogar el camp de l'Àliga i va reiterar que el club va deixar de rebre'n per la pèrdua de la
gestió. "Estàs venent fum. Aquesta
és la realitat, i no els paperots que
portes", li va etzibar. Prats va assegurar (i dijous aportant nova documentació del club mateix) que
l'Europa "no està sanejat" i segueix
endeutat en el capítol de fons passiu. En el bloc social, els candidats
van dissentir en com augmentar el

nombre de socis. "La massa social
no creix al ritme que ens agradaria, però no disminueix", va admetre Martínez. "Si la supervivència
del club han de ser 500 socis, no
anem enlloc", va dir Prats. En infraestructures, Prats va criticar
l'estat actual del Nou Sardenya.
"Ha perdut valor en quatre anys",
va aﬁrmar. Martínez va defensar les
millores a l'estadi amb "una reparació estructural".

•

Opinió
Ramon Ortiz, conductor del programa de Ràdio Gràcia 'Toc Escapulat'

El soci del club, guanyador del debat

D

imecres a Can Musons vam
poder viure el segon debat
electoral a les eleccions del CE
Europa, els tercers comicis en
113 anys d’història. A diferència del primer debat, el to va ser molt
mes constructiu, els dos candidats van
poder exposar els seus programes davant de la trentena de socis assistents
i els oients de Ràdio Gràcia, cosa que
va fer que hi hagués un guanyador, el
soci del club. Del debat en si no us faré
cap resum; el president sortint, Víctor
Martínez va defensar la seva legislatu-

ra, els resultats esportius i va exposar
els números que suposen la pèrdua
de l’Àliga, mentre que l’aspirant David
Prats va denunciar la manca de planiﬁcació esportiva i la importància de la
ﬁgura de Javi Sánchez en aquesta, va
rebatre els números de l’Aliga, i proposa reactivar la fundació, entre altres.
L’Europa és viu i ho demostra la
mobilització per aquestes eleccions a
l’hora d’avalar els candidats, així com
que el seguiment alt de la contesa a la
ràdio, també el creixement de la massa
social jove, però aquest es un aspecte

en que el mèrit no es tant del club com
dels Eskapulats. Diumenge els socis de
l’Europa escollirem el nostre president
pels propers quatre anys i a partir de
dilluns, tots plegats haurem de remar
cap a una direcció: fer-lo créixer socialment, sumar no només socis sinó també aﬁcionats, fer-lo present a cada racó
de la Vila; només així el club sobreviurà i com es canta al Nou Sardenya,
“tornaran les glories del passat...”. De
la resta, que la pilota entri, tranquils,
estem en bones mans i ja se n'encarreguen Vilajoana, Cano, Alberto i cia.

•
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Albert Higueras: "El
format de dues lligues
ens dóna tranquil·litat
per canviar la dinàmica"
El tècnic del primer equip del Gràcia FS, cuer a la taula, veu claus
l'ambient i el treball al vestidor per capgirar la situació negativa

Pol Alonso /À. Gutiérrez Pascual

"Podem treballar
més la transició;
quan recuperem
la pilota ens costa
sortir ben net"

E

l primer equip del Gràcia
Futbol Sala afronta la segona volta de la lliga com
a cuer al seu grup de la
Tercera estatal. El conjunt que entrena Albert Higueras
(Barcelona, 1984) ha sumat sis
derrotes, una victòria i un empat a la primera. Higueras valora
que la mentalitat de grup i el treball per corregir errors són claus
per capgirar la dinàmica negativa.
L'objectiu dels taronges a la segona part de la lliga, al ﬁnal de febrer,
és mantenir-se a la categoria.
Quin balanç fa de la primera volta
al campionat?
Evidentment, satisfets no ho estem. S'ha de seguir treballant i
això sí que ho tenim. Estem fent
moltes setmanes de tres sessions
i per molt que hi hagi derrota dissabte, a la setmana següent es curra i hem de corregir moltes coses.
Quins aspectes han de millorar?
Defensivament encaixem molts
gols. Així és molt difícil, perquè
en atac també tenim un problema, ens costa fer-ne. Podríem treballar més la transició. Ens costa,
Gràcies al suport de:

El tècnic Albert Higueras. Foto: P. Alonso

quan recuperem una pilota, sortir
ben net, i això fa que, quan perdem
una pilota, la nostra transició en
defensar sigui més fluixa. Hem
d'estar-hi atents i concentrats, perquè quan això ho traiem restarem
gols i canviarà el resultat aviat.
Veu l’equip capacitat per reconduir la situació a la segona lliga?
Totalment, passen les setmanes i a
cada sessió veus catorze o quinze
jugadors entrenant. La gent té ganes, li posa treball per escoltar i intentar corregir, perquè no tornem
a caure en les mateixes errades. La

categoria és complicada, som un
equip entre Tercera i Divisió d'Honor. Hem de trencar amb això i fer
una passa endavant, perquè la gent
en té ganes. Per part nostra, com a
cos tècnic no falten recursos.
Quin és l'ambient al vestidor?
La gent té ganes, l'ànim és total.
Els entrenaments durant la setmana també ens serveixen de distracció, fer esport, passar-ho bé,
després de treballar o estudiar.
Després arriba el cap de setmana i hi ha més nervis però tothom
està convençut que ho traurem. El
format de competició de dues lligues ens dóna tranquil·litat de dir:
tenim una lliga per fer un treball
de canviar la dinàmica de resultats
i treballar la conﬁança i valors de
grup, per quan comenci la segona
lliga siguem més forts de cap i puguem treure-ho endavant.

•

Resultats
FUTBOL

WATERPOLO

Tercera Divisió masculina
(Grup 5A)

Divisió d'Honor
masculina (Grup A)

Jornada 9
CF Igualada 1 - 1 CE Europa
Classiﬁcació
1. CE Europa .........18 punts.
2. FC Terrassa .......17 punts.
Jornada 10
CE Europa - CP San
Cristóbal (20-12, 12h)
Jornada 11
FC Santfeliuenc - CE
Europa (9-01, 18h)

Jornada 6
CN Barcelona - CN
Catalunya (ajornat)
Classiﬁcació
1. CN Terrassa ......15 punts.
5. CN Catalunya..... 4 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CE
Mediterrani (23/01, 18h)

Primera Estatal femenina
(Grup 3)

Jornada 6
Boadilla - Catalunya
(Ajornat)
Classiﬁcació
1. CE Mediterrani.16 punts.
4. CN Catalunya .... 3 punts.
Jornada 7
CN Catalunya - CN Sabadell
(19-12, 12:45)

Jornada 9
UD Collerenc 1 - 1 Europa
Classiﬁcació
1. AD Son Sardina 24 punts.
7. CE Europa ......... 11 punts.
Jornada 10
CE Europa - CF Igualada
(20-12, 16:30)
Jornada 11
AD Son Sardina - CE
Europa (10-01)

BÀSQUET
Copa Catalunya
masculina
UE Claret, Lluïsos i
Vedruna

Copa Catalunya femenina
SaFa Claror
Reinici de la competició:
17-01

Divisió d'Honor femenina
(Grup A)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal
masculina (Grup 2)
Jornada 9
Gràcia 3 - 7 Estel Vallseca
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ....24 punts.
9. Gràcia FS ............ 4 punts.
Jornada 10
Gràcia FS - Les Corts EFS
(19-12, 17h)
Jornada 11
AE Xarxa Horta - Gràcia FS
(9-01, 19h)

HANDBOL
2a Catalana Juvenil
masculina
Grup C (Handbol Claret)

HOQUEI PATINS

Reinici de la competició:
pendent

Reinici de la competició:
01-2021

3a Catalana masculina
Grup C2 (CH Claret)

Opinió
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Cartes al director
Formigó a dins l'Alzina?
No pas en el nostre nom

Editorial

Tot obert a Pi i Margall

D

esprés de l'Abaceria, Pi i Margall". Aquest serà l'ordre de prioritats
del Districte en aquest mandat pel que fa a les grans reformes, un
cop aquesta setmana s'ha oﬁcialitzat una petita partida de pressupost municipal perquè aquest mateix gener unes cales sobre el terreny
conﬁrmin als veïns que l'ajornadíssima transformació de l'avinguda es
comença a moure. Pi i Margall és un altre dels grans projectes de Gràcia
que van passant d'un mandat a l'altra i així ho repassem en aquest últim número abans de vacances de Nadal: a principis de segle Gràcia li
passava la pilota a Horta-Guinardó i no va ser ﬁns al mandat 2007-2011
que el projecte va entrar al Pla d'Actuació, però la crisi no va tenir pietat; ara fa tres anys i mig un procés participatiu va fer triar entre tres
opcions i la resultant ha estat des del 2018 en procés de constants retocs, i una nova crisi (sanitària i de canvis en la
mobilitat) ha arribat.Amb
aquest escenari de futur
immediat post-pandèmia,
el Districte no vol quedar
atrapat entre la lentitud
dels tràmits administratius i els nous signes dels
temps, com li va passar a
aquest govern en l'anterior
mandat amb una estrena de la Travessera de Dalt de la qual ara renega
obertament. Per això tot està obert a Pi i Margall, amb l'estructura bàsica del dibuix aprovat pels veïns el 2017 (una concentració asimètrica de
verd amb un carril bici, un carril de serveis i un de circulacio per banda
i sis metres d'amplada de voreres a tocar de façana) però amb múltiples
idees adreçades a una més àmplia paciﬁcació. Cal que hi hagin dos sentits de circulació? Ha de seguir sent l'avinguda un vial de connexió entre barris? Un cop acceptat pels veïns que es retiri més de la meitat de
l'aparcament de superfície, es pot treure del tot? Hi ha veus al Districte
que tenen un lema: per demanar que no quedi, i posen com a exemple
l'avinguda Mistral.

Hi ha veus al Districte
que tenen un lema:
per demanar més
paciﬁcació que no quedi

L'arribada dels cribratges a Gràcia s'ha viscut, almenys en
el primer dels dos dies de servei al CAP Vallcarca, amb èxit
de cues, com si d'un Primark amb ofertes es tractés. Fins
ara els veïns de la Salut havien hagut d'anar ﬁns a l'Hospital de Sant Pau ara fa unes setmanes, però la segona data per als
veïns del districte i al districte ha estat un canvi rellevant. Sense conyes, dijous al matí tot el mur de pujada a l'avinguda Vallcarca era
una cua endreçada ﬁns a l'avinguda Esteve Terrades. El ritme era àgil
i alguns veïns avorrits ens anaven informant.
El
dependent

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

El moviment veïnal Salvem l’Alzina de
Gràcia sembla tristament desactivat.
Quan els mitjans van exhibir la catalogació de l’arbre i la futura expropiació del
solar, aparentment era una causa guanyada. Però res no està encara garantit: ni les
casetes noucentistes ni l’arbre. Pendents
de la catalogació i expropiació per part de
l’ajuntament. A les negociacions, el consistori va llimar el perﬁl netament verd de
l’assemblea i aparentment la va convèncer.
El truc consistia en extreure rèdit polític de
la seva gran relliscada i fer-l’hi creure que
l’únic argument per justiﬁcar l’expropiació
era oferir un bon paquet de pisos dotacionals. És a dir: construïr a dins de l’Alzina.
Nosaltres ho veiem com una “cooptació”
(acció on un oponent és anul·lat o neutralitzat per absorció). Contraposar les necessitats d’habitatge amb les del verd és
fer populisme, i ofensiu per a la força ens
va unir i la idea que vàrem signar. Encara
més: aproﬁtar l’Alzina per salvar promeses
electorals vol dir tancar la porta a cap possible disculpa. I resulta francament inmoral aproﬁtar-se d’un moviment que parteix
del dol per la destrossa que tu has tolerat. Com hem arribat ﬁns aquest disbarat?
És que no s’ha entès, des de dalt, el cas?
Només podem trobar-ne l’explicació en un
diàleg negociador mal conduït per representants d’uns i altres, on no s’ha defensat
el que vàrem signar els 12.000 veïns.
Ara s’anuncia la “consulta participativa”
municipal per escollir la millor de les solucions constructives de “17 pisos dotacionals”. Ho veiem als plànols: envaïnt l’espai,
amb dos o tres? nivells d’alçada per sobre
de les casetes i menystenint l’estudi d’experts que ubica les arrels de l’alzina al 80%
del solar. Ni parlar-ne. Estem segurs que
podrem trobar alternatives (més econòmiques) per oferir pisos dotacionals (també
necessaris) en altres llocs. Despertem-nos!
Veïnes de Salvem l'Alzina i les Casetes
d´Encarnació: Mònica Aparicio Guirao,
Kari Barbastre Carrera, Lluc Berga Espar,
Enric Escudero, Lluis De Arquer Recio,
Pau Estrada Luttikhuizen, Oriol Mora
Romagosa, Xavier Oller Nogués, Juan
Antonio Recio Valls, Anna Ribé Gallart

Ull de
dona

Tres lliris per Nadal
Lola Capdevila

E

l primer lliri és per a les persones que
han perdut la vida aquest any per la
covid-19 o altres patologies i accidents i per les que lluiten per sobreviure
en llocs precaris o directament al carrer
on a vegades troben la mort. També per a
totes les que han sobreviscut al patiment
i per als naixements que ens han omplert
d’alegria aquest any tan trist.
El segon lliri és perquè es mantinguin
les mobilitzacions, la solidaritat i la tolerància enfront de la precarietat laboral i
social. I perquè acabi aquesta persecució

Aplaudim les persones
que dediquen temps
lliure per aconseguir
un món millor
vergonyosa i l’escarment incessant que
pateixen preses polítiques, exiliades i milers de persones que creuen en la llibertat
i els seus ideals.
El tercer lliri és pels joves que volen
una societat més justa i intenten organitzar-se per aconseguir-la malgrat la burocràcia administrativa que els posa bastons a les rodes, malgrat la intolerància
d’alguns adults que s’han fet vells abans
d’hora, malgrat les restriccions, prohibicions i recomanacions dels que manen
i parlen d’una llibertat d’expressió que
no deixen exercir si no és amb les seves
normes. Cal aplaudir la generositat de les
persones que dediquen el seu temps lliure per intentar aconseguir, sigui des d’on
sigui, un món millor. I només les joves
d’edat o d’esperit el poden fer possible.
Bon Nadal i Bon Any! Salut, sort i seny.
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Gràcia suma nous projectes
basats en l’economia circular
Héctor Escudero crea Hache Upcycling, una iniciativa d’ecodisseny
Cedida

L’escola Lèxia al Bosc Turull: aprenent horticultura
Aquest és el quart any que el grup de les Magranes de l’escola
Lèxia aprofitem els recursos de l’Aula Ambiental Bosc Turull
per realitzar un aprenentatge funcional molt interessant per a
nosaltres. Sempre hem gaudit d’aquesta activitat però aquest
curs tan complicat per la Covid-19, encara valorem més que

mai el fet de poder aprofitar aquest equipament que ens
permet estar en contacte amb la natura malgrat estar enmig
de la ciutat. Ens convertim en agents forestals i també en
hortolans i hortolanes i cultivem la parcel·la d’hort que ens
ha concedit l’Ajuntament.

editorial
Vallcarca rural
Desenruna, un col.lectiu que fa servir
l’agricultura com a eina d’autodefensa
contra la gentrificació (com s’autodefineixen), ha impulsat el projecte
Vallcarca serà rural o no serà, per
tal de reconvertir els solars que hi
ha en aquesta part del districte en
horts i proveir al veïnat d’aliments
frescos i alhora combatre l’emergència climàtica. El projecte va iniciar a
principis de desembre una campanya
a Verkami i a hores d’ara porten
més de 3.700 euros, dels 5.420 que
s’havien marcat com a objectiu. Amb
aquesta empenta econòmica, el veïnat
pretén donar un pas més i enfortir
tota la transformació que els veïns i
veïnes de Vallcarca han fet dels solars,
dotant-los d’ús comunitari, i aportant
un valor que les diferents reformes
urbanístiques i l’especulació immobiliària els havia tret. La mobilització
i el treball en xarxa de Vallcarca ha
provocat nombrosos canvis en els
darrers anys i projectes que tenen
com a principis la justícia i l’economia
social. En l’explicació que fan d’aquest
projecte son molt clars: els perills i
les conseqüències del canvi climàtic
vinculat a un consum energètic que
només té en compte els beneficis
econòmics, i les possibles respostes,
que han de venir de l’àmbit local.
Amb aquest principi, es vol crear una
xarxa de cultius ecològics en mig de
la ciutat. Davant de la pandèmia, de
l’emergència climàtica i d’un sistema
econòmic que incrementa les desigualtats dia rere dia, és esperançador
que s’impulsin projectes com aquest.
Amb aquest impuls econòmic es
podria finançar tot el que calgui per
conrear en condicions i passar a un
altre nivell. Ànims i endavant!

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenibles
sostenible
+ sostenibles

L’escola Lèxia al Bosc Turull:
aprenent horticultura

Cedida

Cedida

El grup de les Magranes de l’escola Lèxia
aprofita els recursos i
el suport de l’Aula Ambiental del Bosc Turull
des de fa quatre anys
fent tasques d’horticultura. Ells mateixos ho
expliquen.
Per explicar aquesta activitat
que fem el grup de les Magranes de l’escola Lèxia us enviem
una notícia que ens va publicar
la resvista ‘Agricultura’. Ens va
permetre sentir-nos com uns
autèntics periodistes.
Aquest és el quart any que
aprofitem els recursos de l’Aula
Ambiental Bosc Turull per realitzar un aprenentatge funcional
molt interessant per nosaltres.
Sempre hem gaudit d’aquesta
activitat però aquest curs tan
complicat per la Covid-19, encara valorem més que mai el
fet de poder aprofitar aquest
equipament que ens permet
estar en contacte amb la natura
malgrat estar enmig de la ciutat.
Les tasques que realitzem les
repartim en dos blocs.
Per una banda ens convertim
en agents forestals i, amb l’ajuda
de la Lara i altres treballadores
de l’aula, realitzem tasques per

Taller de titelles amb
material reciclat

Foto de grup després d’una jornada de treball al Bosc Turull

tenir cura del bosc: regar les
plantacions, tenir cura dels compostadors, omplir menjadores,
treure plantes invasores…
Per altra banda ens convertim
en hortolans i hortolanes i cul-

Menjar les nostres
pròpies verdures ens
permet reflexionar
sobre alimentació
tivem la parcel.la d’hort que ens
ha concedit l’Ajuntament. Quan
recollim les nostres verdures
les cuinem i ens les mengem
a l’escola. Això ens permet
Cedida

reflexionar sobre l’alimentació
saludable que és tan important
per estar sanes i fortes. A l’hort
ens ajuda en Joan, un senyor
molt simpàtic i pacient, que ens
orienta i explica tot el que hem
de fer perquè ell en sap molt. La
resta d’hortolans i hortolanes
també estan sempre disposats
a ajudar-nos en qualsevol cosa.
l al Bosc Turull vivim un ambient fantàstic de tranquil.litat i
col.laboració de tothom que
coincidim allà que ens ajuda a
relaxar-nos, i podem conèixer i
gaudir de la natura.
Sempre tenim tantes ganes
d’anar-hi, que el dia abans revisem les prediccions meteorològiques perquè no volem que la
pluja ens faci quedar a l’escola.
Les Magranes,
Escola Lèxia

La programació de tardor
de l’Aula Ambiental del Bosc
Turull tenia previst un taller
de titelles amb material reciclat, una activitat que també
servia per oferir alternatives
al nadal més consumista: la
construcció d’un titella a
partir de materials que hi ha
per casa, per obtenir una nova joguina i passar una bona
estona en família.
L’activitat no es va poder
realitzar de forma presencial
perquè la situació sanitària
no ho va permetre però
s’ha adaptat al format virtual.
Així, la companyia titellaire El
Gecko con botas va preparar
un vídeo amb un tutorial per
a què es pugui realitzar el
taller a casa. La duració és de
30 minuts i inclou totes les
explicacions i demostracions
necessàries per guiar els
interessats en la construcció del titella d’un mussol i

aprendre a manipular-lo per
explicar històries.
El vídeo està disponible des
del passat cap de setmana
i fins aquest diumenge 20
de desembre a les deu de la
nit. Durant aquest període
també es poden fer arribar
preguntes o dubtes a través
del seu Instagram (@el_gecko_con_botas), Facebook
(@GeckoConBotas) o del
correu elgeckoconbotas@
gmail.com.
L’Aula Ambiental Bosc Turull
ofereix així aquest tutorial per elaborar un titella i
aprendre a manipular-lo per
crear històries. Una proposta per aconseguir una nova
joguina sense necessitat
de comprar-la, aprofitant
materials. Es pot accedir al
vídeo des de la web de l’aula
i també a les xarxes socials.
[www.boscturull.cat]

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

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]

Fent treball per equips a l’Aula del Bosc Turull
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Manzanera Coordinadora del suplement De Verd: Silvia Manzanera. Redacció: Ignasi Fortuny, Marc Vilajosana, Òscar Mejías. Maquetació: Sergi L.B. Publicitat: Hector Giménez (692 601 263). Imprimeix:
Indugraf Offset SA. Dipòsit legal: B-32.478-00
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“Fem aquestes propostes perquè els
recursos del planeta són finits”
Cedida

El projecte Hache Upcycling,
impulsat pel gracienc Héctor
Escudero, és una iniciativa
de disseny circular que transforma residus i materials reciclats, o que estan fora del
circuit de consum, per crear
nous productes com ara complements, bosses i accessoris
(www.hachecreativa.com). A
més, acaba d’incorporar-se
a l’equip de la botiga ‘zero
waste’ El Cambio Lógico, que
s’ha traslladat a la Travessera
de Gràcia 129.
Silvia Manzanera
Quin és l’origen d’Hache Upcycling? Com sorgeix la idea?
La meva inclusió en l’economia circular
i el reciclatge artístic va començar de
manera formal com artista en el 2009,
fent una sèrie d’obres d’art com mobiliari i il.luminació, realitzada amb materials
reciclats però vaig evolucionar fent més
obres de conscienciació ambiental per
alertar de la contamianació. Però no va ser
fins al 2016 que vaig crear la marca Hache
Upcycling amb el mateix concepte, però
realitzant complements fets amb materials
reciclats. Una manera d’arribar el públic
general i conscienciar sobre un consum
més responsable. El nom de la marca bé
donat per l’inicial del meu nom Héctor
Escudero.
Quines han estat les dificultats i
com has anat desenvolupant el
projecte els darrers anys?
A principi va ser molt difícil compaginar
la feina amb el projecte, però a poc a poc
vaig donar-li més importància a l’art i la
marca. Faig dissenys d’edició limitada i

Héctor Escudero, i una de les seves creacions feta amb bosses de plàstic d’un sol ús

sovint he de readaptar i redissenyar-los,
per què no sempre tenen les mateixes
característiques.
Quins són els principis i objectius
d’Hache Upcycling?
Hache Upcycling és un projecte de disseny
circular de la ciutat de Barcelona que
transforma residus i materials reciclats, o
que estan fora del circuit de consum, per
crear nous productes com complements,
bosses i accessoris. Transformem residus
en noves peces per introduir-los de nou
al mercat, generant el menor impacte ambiental i social. Un altre dels objectius és
conscienciar de noves maneres de consum
amb productes originals i de qualitat, fets
amb residus d’una economia lineal, fets
de manera local i amb producció limitada.
Com es desmunten els prejudicis sobre l’ecodisseny o la moda
sostenible versus el fast fashion.
L’ecodisseny ha de ser la base d’un bon
disseny. Si no és respectuós amb el planeta

i les persones que ho fan, no és un bon
producte. Gairebé totes les grans multinacionals de la moda estan plantejant-se conceptes d’economia circular en els dissenys
de productes que surten al mercat, però
encara queda molt per fer. L’opció que
tenim avui mateix és comprar de manera
local a empreses i marques que treballen
aquests conceptes en gairebé al 100%.
Quina valoració fas de l’evolució
dels hàbits de consum i de consciència ambiental?
Cedida

Bossa feta amb polièster reciclat de paraigües

Els hàbits de consum estan canviant de
manera progressiva però des del meu punt
de vista de manera molt lenta en l’àmbit
global. La gran majoria dels consumidors
comencen a ser conscients i preguntar-se,
d’o n és aquest producte?, o amb quins tipus
de materials s’ha fet? És un sector que està
evolucionant molt al barri, sobretot en alimentació, rebuig al plàstic, el concepte zero
waste i en moda sostenible. Cada vegada
hi ha més opcions pels consumidors que
volen fer una compra més respectuosa.Això vols dir que els hàbits de consum estan
canviant. No ens oblidem, els consumidors
tenim el poder de fer que aquest canvi
sigui més notable, comprant de manera
més local i amb un consum responsable. A
partir del 18 fins al 30 de desembre participo per tercer any consecutiu a la Fira de
Consum Responsable i d’Economia Social
i Solidària a la plaça Catalunya. Convido als
lectors a què vinguin per saber més sobre
aquest nou consum i les diferents opcions
que hi ha a la Fira.
Pel que fa a les polítiques ambientals, quines mesures caldrien per
millorar pràctiques empresarials
més sostenibles?
Primer de tot sancionar amb més duresa
a les empreses que més contaminen i posar aranzels més potents a països com la
Xina o els Estats Units, un dels principals
responsables de la contaminació al planeta
i economia lineal. I seguidament formaria
i orientaria a totes les empreses per fer
aquest canvi econòmic cap a una economia
més circular on el residu no existeix, tot
es transforma. No ens oblidem, no només
fem això perquè ens vingui de gust, sinó
perquè el planeta terra i els seus recursos
són finits. Si no canviem la nostra economia
i consum, el canvi climàtic farà que a les noves generacions els sigui més difícil viure-hi.
Reptes i projectes de futur.
Estic treballant en una col.lecció amb nous
materials per fer joieria contemporània i
també m’agradaria fer una col.lecció amb
peces de roba. I començo a treballar per a
la botiga de productes Zero Waste ElcambioLógico a la Travessera de Gràcia.
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el
bloc

Associació Encert

Carta al president
de l'Europa

Carta oberta a Ludàlia

Albert Balanzà

D

imecres vam viure un gran debat
entre el candidat a la reelecció a
la presidència de l'Europa, Víctor
Martínez, i el candidat a nou president,
David Prats. Va ser el punt culminant a
una campanya llarguíssima, que no va
començar quan ho diu el rellotge oﬁcial
sinó ara fa quatre anys, quan l'aspirant
ja va manifestar en alguns cercles la seva
voluntat de presentar-se el 2021 i quan
l'aleshores nou president va assumir el
càrrec sense necessitat d'eleccions després d'anys de dura brega amb el seu antecessor, Guillaume de Bode.
Vagi per endavant que inexplicablement no sóc soci de l'Europa, però

L'única pregunta que
ens interessa és per què
l'Europa només té 314
socis (amb dret a vot)
aquesta tribuna i el fet que m'hagin deixat moderar el debat central de campanya, juntament amb el director del programa Toc Escapulat de Ràdio Gràcia,
Ramon Ortiz, m'ha permès empassarme els programes electorals i convertirme per ﬁ en un petit expert de tots els
accents i detalls que marquen el present
i futur del club escapulat.
Però hi ha una pregunta que li faré al
president, un cop aquest diumenge els
socis de l'Europa l'elegeixin i a l'Independent li fem la primera entrevista amb les
primeres accions a prendre en el número de represa que traurem la setmana de
Reis: per què l'Europa, un dels deu clubs
fundadors de la Primera Divisió, la històrica entitat dels Ramallets, Cros, Delmàs,
Cano, el primer club de Gràcia i almenys
el tercer de Catalunya, només té 314 socis (amb dret a vot)? Guanyi Martínez o
guanyi Prats, m'és igual que es recuperi
el Camp de l'Àliga o qui sigui el director
esportiu (millor sempre que la pilota entri, en tot cas), però l'anomalia absoluta
és aquesta xifra que cal corregir. Prometo
contribuir-hi.

•

Cedida

P

otser a vegades no som prou clares quan parlem de
drets i desigualtats. Les persones amb discapacitat
intel·lectual no poden gaudir del seu temps lliure
com la gran majoria de persones. Tenir una discapacitat intel·lectual no és en si un hàndicap. Cadascú és
com és, i la diversitat seria preciosa si no fos perquè les teves capacitats poden ser una motxilla social amb el seu respectiu sistema d’opressió. Si a més ets dona, doble discriminació. Si a més ets pobre, triple discriminació.
Ludàlia tanca després de 20 anys potenciant i normalitzant l’oci i la cultura per a persones amb discapacitat
intel·lectual; treballant perquè les discriminacion que explicàvem no arrelin i es converteixin en desigualtat social
arrelada: en un ells i un nosaltres. Altres entitats estan a
punt de baixar la persiana, i potser encara no t’hem sabut
explicar, concretament, perquè no ens ho podem permetre.
Comunicar-se per xarxes socials i mantenir les relacions és quelcom que pot ser difícil. Gestionar els conﬂictes,
els rols dins del grup o prendre decisions són tasques que
moltes vegades necessiten acompanyament. Desenes de joves troben en la institució i l’estructura de l’entitat aquests
espais segurs i de conﬁança que a tots ens donen la vida, en
forma de quedades, espais, activitats.
Un altre exemple: què millor que saber que quan s’acabi la setmana has quedat amb les amigues per anar a ballar, o que tens una entrada pel concert aquest que tant
t’agrada? Però clar, mai t’has sentit còmode perquè la
festa tots sabem que també pot ser un espai de violència
masclista, de violència estètica. En resum, que ets sents
cohibida i per passar nervis i por, doncs et quedes a casa.
I si us sembla una exageració, a quantes persones amb
discapacitat intel·lectual veus (veies) en els teus espais de
festa? Doncs Ludàlia proporcionava un espai de seguretat
per ballar en pau. I tot i les contradiccions, és un pas de
gegant per a que tots els espais d’oci ens incloguin, amb o
sense acompanyants.
Les entitats d’acompanyament a les persones amb discapacitat -recordeu que moltes estant a punt de tancar- tenim
l’orgull de saber-nos necessàries. Som creadores de pilars
bàsics per la felicitat individual i col·lectiva com són la comunitat diversa i la solidaritat. Per això saber que Ludàlia
desapareix ha estat un cop sòrdid dins de l’assemblea d’Encert, perquè empatitzem amb el patiment que signiﬁca per
la vostra comunitat de ludàlics i ludàliques però perquè
també perdem una entitat companya de viatge, sent tant
vosaltres com nosaltres vaixells on alguns dels passatgers
(participants i monitores) embarquen i desembarquen en

Per què podem sortir de casa per
produïr però no per
estimar-nos. I totes aquestes
prohibicions de l'estat opressor,
a més, han acabat amb la vostra
economia, deixant-nos a la resta,
amb por, tristesa, i sí, també ràbia
funció del que necessitin aquell dissabte, o aquell any.
I ràbia. No podem obviar la ràbia, que no té res a veure
amb la tristesa perquè és provocada la indignació política
de saber que mai s’ha considerat el lleure com a necessitat
bàsica quan ho és. Perquè s’està posant per sobre la salut
estríctament física per sobre la salut mental. Perquè podem sortir de casa per produïr però no per estimar-nos. I
totes aquestes prohibicions de l’estat opressor, a més, han
acabat amb la vostra economia, deixant-nos a la resta, amb
por, tristesa, i sí, també ràbia.
Hi ha el perill de fer passos endarrere, que les persones amb discapacitat perdin el dret a estar al carrer. Amb
Ludàlia, les persones amb discapacitat intel·lectual han
lluitat contra un sistema opressiu i podien gaudir del seu
temps lliure amb més normalitat.

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

Exposicions
Fins al 21 de desembre
Exposició VIH sobre rodes. Selecció de
cartells sobre prevenció del VIH i la sida
d’àmbit internacional i nacional que
formen part del fons documental de
l’entitat Sida Studi .
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190-192)
Fins al 30 de desembre
La solidaritat en temps de coronavirus
Aquesta exposició vol ser una
retrospectiva de la feina que s’ha fet
des dels moviments Maker per donar
resposta a les necessitats que han sorgit
amb la pandèmia del Covid19. Des
de viseres a respiradors, veureu una
mostra de les possibilitats que ofereix la
fabricació digital al món actual.
Per anar a veure l'exposició cal demanar
cita trucant al 932562877 o escrivint a
informacio@ccelcoll.org.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 31 de desembre
L'Associació de Veïns La Salut-Park GüellSanllehy presenta una mostra fotogràﬁca
que dona a conèixer alguns dels elements
arquitectònics i paisatgístics del barri
de La Salut. L’exposició consta de dues
parts: una que recull els elements
arquitectònics i espais verds que ja estan
catalogats i l’altra que mostra alguns
dels elements que l’entitat ha demanat
que es preservin i s’incloguin en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
Historicoartístic dels barris tradicionals
de la Vila de Gràcia que inclou també part
de la Salut.
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
Fins al 3 de gener
La galeria Miluna reuneix a la
mostra Contactus un total de 14
artistes internacionals de diferents
disciplines artístiques i tècniques d'art
contemporani: Lydia Aldrey, Juliana
Bach, Katerina Bohac, Josbel Chacón,
Eva Kaluzova, Martina Konvickova,
Gustavo Millán, Miroslavo, María Montiel,
Conchita Pineda, Carlos Rojas, Giorgia
Roversi, Margarita Videvic i Julián
Villafane. Les visites es faran per grups
reduïts amb cita prèvia i a la web de la
galeria (www.milunalife.com).
Miluna Life & Art (Providència, 10)
Fins al 9 de gener
Casa SEAT acull la mostra 70 anys en
moviment, que reuneix per primer cop
davant del públic models històrics com
ara el 600 o el Panda Papamòbil. Els
automòbils aniran canviant cada setmana
i en total es podran veure 17 vehicles que
conformen part de la memòria col·lectiva.
Casa SEAT (pg. de Gràcia, 109), de 9 a 21 h
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 referirse a les obres carregades d’un erotisme
impropi de la seva època.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)
Fins al 17 de gener
Exposició Joan Perucho i les edicions pop.

L’Aventura de Tàber de Julià Guillamon.
L'Ajuntament de Barcelona i Biblioteques
de Barcelona publiquen Joan Perucho i les
edicions pop. L’Aventura de Tàber, de Julià
Guillamon, amb disseny d’Ángel Uzkiano i
més de 150 il·lustracions. Aquesta mostra
és un homenatge de les Biblioteques de la
ciutat a l'escriptor gracienc.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)
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)

Actes
Divendres 18 de desembre
Caga Tió. Aforament limitat, cal ompli9r
un formulari previ per assegurar la plaça.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h
Presentació del catàleg Joan Perucho i
les edicions pop. L'aventura de Tàber. A
càrrec de Julià Guillamon, comissari de
l'exposició, i Òscar Dalmau.
En directe des de l'IG (@bibliotequesbcn_
acasa), a les 18 h
Cicle Veus de la Meditèrrania: Yacine
Belahcene presenta IDURAR (muntanyes
en amazic), el seu nou treball fet durant
el conﬁnament. Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Concert: RedFall Haze + Jems. Aforament
limitat, cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dissabte 19 de desembre
Concert Districte Musical Jove de Gràcia:
Hideout + Cleanstring. Presentació del
catàleg de grups musicals del districte.
Reserva prèvia.
Plaça de la Fontana, a les 12 h
Projecció del ﬁlm Fatwa (Mahmoud ben
Mahmoud. Tunísia, 2018). Debat posterior
amb la participació de Mustapha
Aoulad Sellam, membre de l'Associació
STOP als Fenòmens Islamòfobos SAFI
i Txell Bragulat, membre de Sodepau i
directora de la Mostra de Cinema Àrab
i Mediterrani de Catalunya. Aforament
limitat. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 17 h
Concert solidari: Palian i Cover Grup.
JIN-PA Ajuda als Refugiats Tibetans,
ONG de Gràcia Solidària. Pop, rock i
soul pel Tíbet. Cal reservar entrada
als telèfons 932 073 703 / 934 591 228 o
presencialment al centre cívic.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h
Teatre: No em diguis reina. Dirigida per
Emili Corral i Glòria José.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h
Diumenge 20 de desembre
Espectacle familiar: Jo vull ser. Clown
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 17 h

Cedida

Recomanem

Fira solidària a la plaça de la Virreina
La ﬁra que organitza cada any per aquestes dates Gràcia Solidària s'instal·la
aquest cap de setmana a la plaça de la Virreina; una oportunitat per fer
regals solidaris i alhora donar suport a les entitats de cooperació de Gràcia
que treballen en més de vint indrets arreu del món. Durant dos dies, les
ONG gracienques, a més de posar a la venda diferents articles, surten al
carrer per donar a conèixer els seus projectes solidaris i de cooperació.
Dissabte 19 i diumenge 20 de desembre a la plaça de la Virreina de les 11 a les 20 h
Teatre: Come & Sing. Es proposa un tema,
amb piano d'acompanyament.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19h
Festival CatBaSur: '200.000 mujeres', de la
Cia Cándida.
La Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20 h

CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), de
16.30 a 18 h (activitat virtual)

Teatre: La hora dela verdad. Monòlegs
còmics.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30 h

Diumenge 26 de desembre
Teatre: Explore el jardín de los Cárpatos.
Cia José y sus Hermanas.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20 h

Dilluns 21 de desembre
Espai de manualitats. Alternatives de
regals i decoracions amb manualitats
sostenibles. Cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), de 18 a 20 h. També dimarts 22 i
dimecres 23 de desembre
Dimarts 22 de desembre
Taller de manualitats per a tota la família.
Per aprendre a transformar objectes
d'una manera creativa des de casa. Cal
contactar al 93 256 28 77 o gentgran@
ccelcoll.org.

Divendres 25 de desembre
Impro show especial nadal.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30 h

Diumenge 27 de desembre
Concert 25è aniversari Heliogàbal: Robot
Emilio.
Jardins de la Sedeta, a les 12 h
Dimarts 29 de desembre
Taller per a infants de 6 a 8 anys per
fabricar un robot motoritzat. Iniciació
a la robòtica i descobriment de l'art
vinculat a la ciència. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 17 h

Entitats

Divendres 18 de desembre
X Festival internacional de cine Nunes:
El huevo del dinosaurio (Joseﬁna
Recio, 2019, Argentina) i La mujer de
las fotografías (Takeshi Kushida, 2020,
Japó).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 17 h i a
les 18.30 h
Dissabte 19 de desembre
X Festival internacional de cine Nunes:
entrega de premis i clausura del festival.
'Gritos... a ritmo fuerte'. (José María
Nunes, 1984).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12 h
8a Festa a Gràcia per la Marató.
El Centre (Ros de Olano, 9), d'11 a 19 h
o per streaming al canal de youtube de
Sant Medir
Diumenge 20 de desembre
Poemes i músiques d'un Nadal antic i

actual. Recital de poesia i música amb el
clarinetista Oriol Romaní i els poemes de
Carles Torner. Taquilla inversa i reserva
prèvia.
El Cetre (Ros de Olano, 9), a les 18h
Fins al 21 de desembre
Tallers a distància Creu Roja. Casal Gent
gran del Centre cívic el Coll.
Inscripcions a gentgran@ccelcoll.org o al
932562877 / 622924926
Diumenge 27 de desembre
Teatre titelles: 7 ratolins, de la cia. Petit
Bonhom.
Lluïsos Teatre (pl. del Nord), a les 12 i a
les 18 h
Amb el suport de

Especial Nadal
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Carta a Baltasar

Els eixos comercials
intensiﬁquen l'activitat
al carrer en el primer
Nadal sense ﬁres

No voldria demanar-te massa coses aquest
any, però què bé que ens aniria una ajudeta
per anar fent!

Es manté el Nadalàctic a Sol i el cartell
incrementa les accions d'impuls al comerç

Nadala 2020
Josep Fornés

Has de saber que Sant Josep va tenir febre i
ara són tots tres al llit. Han tancat la cova i ja
no hi podem anar ni de nit. Els guàrdies que
la vigilen s'han endut el caçador. Havia anat
a portar una llebre i un brot de timó per la
Maria, que tossia molt.
Cada setmana ens trobem a la Plaça del
Pou per demanar que el deixin anar, però el
governador és molt cabut. Aquest reialme és
fet de suro i tots els reis són fets de fang!
Jo ja no tinc mà esquerra, la vaig perdre i no
la trobo. Potser és en aquella caixa on ens
guarden quan les festes ja han passat.
La pastora Caterina ha perdut el cap per
un noi que vé de fora i que mena ara el
ramat. La dona que renta té fred a les mans,
n'està ben farta i diu que ja n'hi ha prou. Al
pescador li han conﬁscat la canya perquè mai
no havia fet els papers. Han pintat els carrers
que porten al riu i ara no hi deixen anar ni
als ànecs. L'àngel ha perdut la ploma i ara
canta pels presos a la coral de la plaça.
El temps s'ha tornat boig i, com que no neva
ni plou, l'home de la neu s'ha quedat sense
feina, a la resta ens han fet un erto.
Porta carbó, encara que sigui, així potser
podrem encendre foc, que no ens deixen ni
anar a fer llenya.
T'estima,
El Caganer

Silvia Manzanera

S

i l'any passat les fires de
Nadal guanyaven terreny i
la plaça de la Vila se sumava a l'oferta lúdica i familiar d'un altre espai consolidat com és plaça del Sol, i les ﬁres
de productes artesans -un clàssic
de les festes a Gràcia- s'ampliaven
amb les botigues de l'entorn del
mercat de l'Abaceria, enguany les
propostes nadalenques canvien el
format. Així, els eixos comercials
del districte, en un intent per incentivar les vendes després de les
diﬁcultats provocades per la crisi sanitària, intensiﬁquen aquests
dies les activitats al carrer, que
suma també la programació impulsada per Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, amb activitats
de dansa, música, titelles o espectacles visuals a diferents espais del
Districte (veure agenda a sota).
Per la seva part, les botigues de
l’Associació de Comerciants dels
entorns del Mercat de l’Abaceria
han organitzat tot un programa
amb diferents espectacles infantils de petit format que tindran
lloc durant quatre dies en una
carpa a la plaça Revolució. Com la
resta d'activitats, caldrà fer la reserva prèvia.
Sí s'ha mantingut enguany,
i per cinquè any consecutiu, el
Nadalàtic a la plaça del Sol, del
28 al 31 de desembre, amb nombroses propostes de jocs i activitats per a infants i joves. La ﬁra
comptarà amb jocs de taula i psicomotrius, espectacles i tallers
creatius. L'aforament serà de deu

Les clàssiques llums de Nadal a Travessera de Dalt. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

persones per activitat i torn i caldrà inscriure’s prèviament al web
www.nadalactic.cat del 16 al 24 de
desembre.
Pel que fa a les diferents iniciatives solidàries que es porten a
termen durant aquests dies, no hi
falta la ﬁra que organitza Gràcia
Solidària a la plaça Virreina el cap
de setmana del 19 i 20 de desembre, i que representa una oportunitat per conèixer i donar suport
a les ONG del districte que treballen arreu del món.
Enguany les entitats també
han impulsat campanyes de recollida solidària de llibres i joguines
(la Fundació Festa Major, amb la
col·laboració dels Castellers i Sant
Medir i de diferents comerços del
districte), o d'aliments (el Centre
amb el Rebost Solidari o l'Associ-

ació de Joves Gitanos de Gràcia
amb la Unió de Botiguers de
Travessera de Gràcia Casc Antic).
Les diferents associacions de
comercians i botiguers de Gràcia
han fet ús d'imaginació i de formats diferents per tal de promocionar el comerç de proximitat durant aquesta campanya de
Nadal. Una de les accions destacades ha estat la presentació de
l'aplicació Gràcia Comerç, amb
un vídeo promocional que també és un homenatge a la tradició
rumbera de la Vila, reivindicant
el paper del Pescaïlla; o la campanya a xarxes de l'Eix Comercial
Torrent de l'Olla amb el lema
'Aquest Nadal, Queda't a Gràcia',
que vol recordar que la compra al
barri és sostenible i dona suport a
les famílies comerciants.

agenda
Nadal

Divendres 18 de desembre
La Revolució de les iaies. Cia Poker
de Iaies. Hi haurà diferents passis i
caldrà fer reserva prèvia.
Plaça Revolució, a les 17.15
Dissabte 19 de desembre
El nadal del comerç: La senyora
Seraﬁna.
Parc de la Creuta del Coll (Pg. Mare
de Déu del Coll, 77), a les 11.30, 12.15,
13.00, 18.00, 18.45 i 19.30
Diumenge 20 de desembre
Jornada festiva del Coll organitzada per diferents entitats: Circ amb
Ricky. El profe de tennis + Bingo musical. Joc popular familiar + Música
en viu Petardeig Jamaica. Inscripció

a: festamajor.elcoll.org/inscripcions
Parc de la Creueta del Coll, a les
12.00, 13.00 i a les 16.00
Del 21 de desembre al 4 de gener
Campanya solidària de recollida de
joguines.
El Centre (Ros de Olano)
Dimarts 22 de desembre
El Nadal del comerç: L'explorador de
botigues + El Paseante.
Plaça Lesseps, a les 11.30, 12.15 i 13h
Dimecres 23 de desembre
El Nadal del comerç: El Paseante +
concert de nadales participatiu.
Plaça Virreina, a les 11.30, 12.15 i 13h

Dilluns 28 de desembre
'On és la sargantana', de la companyia La Cuca Viu. Diferents passis
matí. Cal reserva prèvia.
Plaça Revolució, a les 11 h
Conta contes amb Aktes Teatre.
Diferents passis tarda. Cal reserva
prèvia.
Plaça Revolució, a les 16.45 h

sargantana. Diferents passis matí i
tarda.
Plaça Revolució a les 11 i a les 16.45

Del 28 al 31 de desembre
Nadalàctic, ﬁra del joc i la creativitat. Cal inscriure’s prèviament al
web www.nadalactic.cat del 16 al 24
de desembre.
Plaça del Sol

Dissabte 2 de gener
El Nadal del comerç: concert de nadales participatiu.
Plaça del Diamant, a les 11.30, 12.15
i 13h

Dimarts 29 de desembre.
La Revolució de les iaies' + On és la

Dimecres 30 de desembre
Contes contes amb Aktes Teatre
i Poesia a la masia, cia Titelles
PamiPipa.
Plaça Revolució, a les 11 i a les 16.45

Dilluns 4 de gener
Campament de les Carteres Reials.
Claustre de l'Oratori Sant Felip Neri

•
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Especial Nadal

La Fundació Festa Major reforça el
projecte de les Carteres amb un conte
El cartell més tradicional cancel·la Cant de la Sibil·la o Els Pastorets, la jornada del 4 de gener es reformula en
campament al claustre de Sant Felip Neri i l'Home deNassos canvia el format amb aparicions cada mitja hora

S.M.

E

l programa nadalenc més
tradicional també ha hagut
de reformular-se aquest
any per adaptar-se a les
restriccions sanitàries,
cancel·lant el Cant de la Sibil·la, la
festa de la Gent Gran o la cavalcada de les Carteres reials, un projecte que en els darrers anys ha anat
canviant, amb la teatralització de
la cavalcada o l'impuls per fer arribar la tradició a les escoles en forma de conte. En aquest sentit, la
Fundació Festa Major farà la presentació del conte Un estel sobre el
braç. El conte de les Carteres Reials,
el proper dimecres 23 de desembre a Can Musons a les 18.30 (amb
cita prèvia).
La Fundació insisteix en l'aposta per atorgar més impuls a l’exposició de temàtica nadalenca,
enguany dedicada als Pastorets
(ﬁns al 2 de febrer). Comissariada
per Joan Sánchez i sota el nom
“Pastorets. La lluita ancestral entre el Bé i el Mal”, la motra fa un

Festa Major segueix amb l'aposta per
l'exposició de temàtica nadalenca,
enguany dedicada als Pastorets
recorregut per aquest fet cultural
del Nadal tradicional català, quins
son els orígens i la seva evolució al
llarg de la història, els textos teatrals, quines podrien ser les claus
de l’èxit d’aquest text o què aporta a la societat actual la pervivència d’aquest fenòmen cultural nadalenc.
Pel que fa als pessebres, la
Fundació ha sumat a la seva proposta tradicional el que ha fet
amb Playmobil del casteller Martí
Urgell, uns pessebres que es poden
visitar a Can Musons o fer-ho de
forma digital amb uns recorreguts
360º des de l'APP de la Fundació.
Pel que fa la resta de la programació més tradicional, les entitats han optat per cancel·lar alguns dels seus actes emblemàtics,
com ara els Pastorets, una repre-

Pep Fornés revela
tots els secrets del
Tió de Nadal al
seu darrer llibre

•

S.M.

•

i dj, 15.50.
• El verano que vivimos. Dv, ds, dg,
dc i dj, 17.20 i 19.50.
• El arte de volver. Dv, ds, dg, dc i
dj, 15.45. 20.15.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, dc i dj, 17.45 i 20.00.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, ds, dg,
dc i dj, 15.55 i 18.10.
• Nieva en Benidorm. Dv, ds, dg, dc
i dj, 16.00 i 18.45.
• El jinete del dragón. Dv, ds, dg, dc
i dj, 16.00.
• Cielo de medianoche. Dv, ds, dg,

Foto: Josep M. Contel

Iban Beltran, Josep Pedrals i Carles Pedragosa reinventen les nadales

L'activista cultural gracienc Pep Fornés presenta aquest
divendres 18 al bar del CAT el seu darrer llibre 'El Tió de
Nadal', un treball que tracta sobre aquesta tradició nadalenca en profunditat i revela els seus secrets, el que ha representat durant el temps i com ha evolucionat, els seus
orígens immemorials i ancestrals pagans, des del culte
als arbres i a la natura, al foc i als avantpassats. (19h).

Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Eso que tú me das. Dv, ds, dg, dc

sentació que cada any impulsa el
Centre. L'entitat ja va anunciar a
principis d'any que -tot i haver reduït el text, tret personatges, buscat solucions per la distribució
dels camerinos, roba o maquillatge- "no valia la pena córrer el més
mínim risc". De tota manera, l'entitat ha programat per per aquest
diumenge 20 de desembre un recital de poesia i música amb el clarinetista Oriol Romaní i els poemes
de Carles Torner, que convida "a
connectar amb el Nadal amb realisme, esperança i un esperit ple
d'humanitat".
Per últim, la celebració de l'Home dels Nassos el 31 de gener, última de les tradicions incorporades al cartell nadalenc de Gràcia,
canvia el format i farà aparicions
durant el matí cada mitja hora.

Les Carteres Reials ja tenen conte que explica la història de les dones
que formen part de l'equip dels Reis d'Orient, l'Ona, la Sitar i l'Estel
de Foc. La presentació del llibre es farà a la Fundació Festa Major
dimecres 23 de desembre a les 18.30h. Una hora més tard tindrà lloc
la part "adulta" de l'acte on s'explicarà el projecte i com s'ha gestat
la iniciativa de crear aquest univers de les Carteres Reials. Aquesta
part comptarà amb la presència de la escriptora Montse Balada,
la il·lustradora Marta Montanyà i el responsable del projecte Joan
Sánchez. També es lliuraran els exemplars dels contes que la gent
ha comprat durant la campanya de micromecenatge

Els espectacles dels Quicos i Pau Riba
& De Mortimers, els clàssics del CAT

novetat

Cinemes

La història de l'Ona, la
Sitar i l'Estel de Foc

dc i dj, 19.50.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj,
18.05. 20.10.
• En guerra con mi abuelo. Dv, ds,
dg, dc i dj, 15.50 i 18.00.
• Las brujas de Roald Dhal. Dv, ds,
dg, dc i dj, 16.00.
• Cielo de medianoche. Dv, ds, dg,
dc i dj. 18.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Sentimental. Dv i dc, 16.30, 18.15
i 20.00. Ds, 18.15 i 20.00. Dg, 12.00,
18.15 i 20.00. Dj, 16.30.
• El cavaller del drac. Ds i dg, 16.00.
• Terra de telers. Dv, ds i dg, 17.15.
Dc i dj, 16.30.
• El rayo rojo. Dv, ds i dg, 19.30.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds i
dc, 16.00, 18.00 i 20.00. Dg, 12.00,
18.000 i 20.00. Dj, 16.00 i 18.00.

L

a programació nadalenca del
Tradicionàrius no falla i ofereix els seus clàssics imprescindibles: Lo Misteri de Nadal,
l'espectacle del Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries (divendres 18 a les 20h), i la proposta de
Pau Riba que puja a l'escenari amb
De Mortimers per presentar el treball Jisàs de Netzerit o capítol zero
• La innocència (cicle de cinema
valencià). Dj, 20.00
• Binti. Dg, 16.00.
• Cançons per infants i bestioles.
Dg, 12.00.
• Pippi i el senyor sense son. Ds i
dg, 16.00.
• Rigoletto (diferit des de
Londres). Dj, 18.00.
• The way of the psychonaut. Dc,
19.00.
• Después de ocho. Dj, 19.00. 0.

Verdi. Verdi, 32.
• My Mexican Bretzel. 11.30, 14.00.
• Nieva en Benidorm. 11.30, 14.00,
16.00, 18.20 i 20.00.
• Sentimental. 16.15, 18.20 i 20.40.
• Josep. Ds i dg, 14.00, 16.15 i 20.15.
Dv, dm i dj, 14.00, 16.15, 18.05 i
20.15. Dl i dc, 11.30, 14.00, 16.15,

de la guerra de les galàxies (dissbte 19 a les 20h). L'altre clàssic és la
Taverna especial Nadal, amb Anaís
Falcó, Jordi Fàbregas i Xavi Rota,
amb la participació del Taller de
cançó del CAT, que tindrà lloc dimecres 23 al bar de l'Artesà a les
20 h. I per tancar el cartell, diumenge 3 de gener el trio format
per Iban Beltran, Josep Pedrals i
Carles Pedragosa faran un concert
on proposen un nou enfocament
de les nadales.

Dimecres 23 la
Taverna del CAT,
edició especial,
compta amb el
Taller de cançó

•

18.05 i 20.15.
• Cielo de medianoche. 19.45.
• Cómo sobrevivir en un mundo
material. Dv, ds, dg, dl i dj, 14.00 i
18.00. Dm i dc, 14.00.
• Madame Curie. Dv, ds, dg, dm i
dj, 14.00, 16.10, 18.05, 20.10. Dl
i dc, 11.30, 14.00, 16.10, 18.05 i
20.10.
• La vampira de Barcelona. Dv, dl,
dm, dc i dj, 16.00.
• Mank. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 11.30.
• El caso Fischer. Dm, 11.30.
• Mi vida como un perro. Dj, 11.30.
• Canaletto y el arte de Venecia.
Dm, 11.30 i 18.15.
• Pippi i el senyor sense son. Ds i
dg, 11.30 i 16.30.
• Trolls 2 gira mundial. Ds i dg,
11.30 i 17.50.

Verdi Park. Torrijos, 49
• De Gaulle. De dv a dc, 16.00 i
20.10. Dj, 16.00.
• Regreso a Hope Gap. 18.10.
• My Mexican Bretzel. 16.00, 18.25
i 20.30.
• La voz humana. 17.30.
• Emma. Dv, ds, dg, dl i dc, 19.55.
• El año que dejamos de jugar.
16.00.
• La vampira de Barcelona. 18.20 i
20.10.
• Corpus Christi. 16.00.
• Volver a empezar (Herself). 18.15.
• Cielo de medianoche. Dj, 19.55.
• El caso Fischer. Dm, 20.00.
• Mi vida como un perro. Dj, 20.00.

L’Independent de Gràcia 17
18 de desembre de 2020

Especial Nadal
La Vila dels pessebres

És un clàssic que ni la Covid19 ha pogut cancel·lar: el pessebre poc convencional de la Violeta, una proposta
signada per Josep M. Contel que ha anat creixent any rere any i que a més, enguany, té rèplica (amiga)
a Can Musons. Elaborat amb 560 ﬁgures i complements diversos de Playmobil, la proposta de Contel
és una representació artística i monumental que en l’edició d'enguany recrea el misteri de Nadal amb
les clàssiques ﬁgures de plàstic que donen vida a 186 homes, 87 dones, 41 criatures i 246 animals.
Tampoc no hi falten les cases, palaus, estables, arbres, muntanyes, pous, una posada de
més de mig metre quadrat i, com a novetat, una casa de camp envoltada d’una vinya, una
tradicional matança del porc i la recreació d’uns tintorers. Fotograﬁes: Josep M. Contel

la ruta

De la Violeta a Sant Felip Neri
Itinerari pels pessebres que aquest nadal es poden visitar a Gràcia: més playmobil, a l'aire
lliure o tradicionals; hi ha per a tots els gustos; una tradició que es reiventa i sorprèn
1. Pessebre de Vallcarca. Fins el 8 de
gener.
Amb ﬁgures del pessebre de 2017 de la
Plaça Sant Jaume, que s'han repartit en
diverses escenes i localitzacions (la ubicació de les ﬁgures es pot consultar online.). El projecte és de l’arquitecte Jordi
Darder.
2. Pessebre de Playmobil. Fins al 2 de febrer a Can Musons (Alzina, 7). De dilluns
a dijous de 16 a 20 h, divendres de 10 a
13.30 h

El fester i casteller de la Vila Martí Urgell
s'estrena en solitari en els pessebres
Playmobil amb una proposta eclèctica
amb escenes de poblat, rius, mar i ﬁns i
tot l’infern.

Festa Major de Gràcia. Fins al 2 de febrer
a Can Musons (Alzina, 7), de dilluns a dijous de 16 a 20 h, divendres de 10 a 13.30.
Compta amb ﬁgures artesanals de més
de 30 cm. Realitzat per Toni Guitart.

3. Un pessebre Playmobil poc convencional. Fins al 9 de febrer al Centre de
Cultura Popular La Violeta (Maspons, 6)
de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a
21 h, caps de setmana de 10 a 21 h.
Ara ja un clàssic de la programació nadalenca a Gràcia.

5. Pessebre monumental de l'oratori
de Sant Felip Neri (Sol, 8), inaugura nova
ubicació al claustre. Fins al 2 de febrer,
De dilluns a dissabte d’11.30 a 13.30 h i de
17 a 21 h, diumenge d’11.30 a 13.30 h.
La instal·lació aposta per la tradició i
proposa a les visites un joc: cercar dotze
ﬁgures repartides per tot el pessebre.

4. Pessebre tradicional de la Fundació
El claustre de Sant Felip Neri, nova ubicació. À.G.P.
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Breus

El segon CatBaSur
encara la recta
ﬁnal amb l'obra
'200.000 mujeres'
Cedida

La segona edició de
CatBaSur, el Festival
de Teatre Unipersonal
organitzat per la sala La
Badabadoc, encara la
recta ﬁnal amb l'estrena
de 200.000 mujeres, de la
Cia Cándida (funcions a
les 20 h ﬁns diumenge 20).
La proposta, interpretada
per Anna Tamayo amb
la direcció d’Ángela
Palacios i una dramatúrgia
treballada entre totes
dues, trasllada l'acció ﬁns
als segles XVI-XVII per
reﬂexionar sobre el rol
i el paper de la dona. El
Premi del Jurat suposarà
una programació a sales
argentines i el del Públic,
temporada a la sala
gracienca.

Nova mostra
d'arts visuals jove
a la Fundació
Felícia Fuster
La Fundació Felícia Fuster
ha inaugurat aquesta
setmana la mostra
'Poètiques del desig i
la memòria" amb els
projectes seleccionats de
Fabià Claramunt, Mariona
Berenguer i Àurea Estellé
en la XV edició dels Ajuts
a la jove Creació d'Arts
visuals Felícia Fuster 20192020. L'exposició es podrà
visitar ﬁns al 19 de febrer.

Territori Cultura
Músics veterans i
novells obriran el 34è
Tradicionàrius amb un
homenatge a La Murga
Eliseo Parra, Marala, Cocanha, Urbàlia Rurana o
Sabor de Gràcia, els primers noms d'un festival on
s'estrena Carol Duran com a directora artística

Cocanha, aposta de polifonia occitana, enguany femenina. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

E

l festival Tradicionàrius
ja ha anunciat els primers
noms del cartell i ha posat
a la venda les entrades dies
abans de Nadal, com mana
la tradició, i impulsar així la 34a
edició que arrencarà el 15 de gener
amb l'espectacle Almanac. Aquest
concert inaugural celebra els 40
anys del primer disc de la Murga
i reuneix músics veterans com
Eduard Casals, Sergi Vergés, Jordi
Macaya, Saki Guillem, Eliseo Parra
i Jordi Fàbregas amb novells com

ara Cati Plana, Jordi Barbet “Kami”,
Iu Boixader i Roger Andorrà.
"Volíem crear aquest espai de relleu amb el Jordi Fàbregas, fent
una relectura de La Murga, un projecte emblemàtic, amb un concert
on s'ajunten diferents generacions
i amb el Jordi a l'escenari", explica Carol Duran, la nova directora
artística del CAT Tradicionàrius.
Fa mesos que va entrar-hi a la junta de l’Associació TRAM per prendre contacte amb una “casa que se
sent seva”, però va ser al setembre
quan es va incorporar per treballar intensament en la preparació
del 34è Tradicionàrius, en un any

Programació local i de qualitat.
Després de 33 edicons, Carol Duran
pren el relleu de Jordi Fàbregas
com a directora artística del
Tradicionàrius, i tot i que l'any
excepcional no ha permès aportar
el "seu segell", està satisfeta amb la
programació, part de la qual s'ha
avançat ja per animar la gent a
"regalar cultura". "Hi ha propostes
locals de molta qualitat, propostes
innovadores i homenatges", afegeix
Duran, que confessa "ganes de
retrobar-se amb la gent amb
qui ha compartit tant al CAT".
complicat. “M’ho prenc amb optimisme perquè si amb totes les dificultats i incerteses hem pogut
preparar una edició com aquesta,
després ja tot serà fàcil”, assegura Duran. Aquesta situació excepcional ha provocat que el focus es
posi en les propostes locals. “Hi ha
un nivell molt alt a casa nostra, trobo que és un ‘tradi’ per subratllat
els projectes locals, i a més alguns
d’ells s’han fet en confinament,
com és el cas de Jaume Arnella i
Eliseo Parra, que presentaran els

nous treballs”, afegeix la directora
del festival. En aquest avançament
del cartell destaca Marala, Cocanha
(duet d'Occitània que s'estrena
al festival), Landry el Rumbero
(amb un homenatge a Xesco Boix),
Urbàlia Rurana, La coixinera, Vega,
La companyia MINIMíssima, Sabor
de Gràcia (amb itinerari rumbero
per la vila inclòs), Jaume Arnella i
Rafel Sala, i Fetus.

•

Amb el suport de

crítica
d'art

Naturalisme en l'escultura
Ramon Casalé Soler

R

ecentment ha obert les seves portes un
nou espai expositiu a Gràcia. Es tracta de
la galeria Art Enllà, que dirigeix el pintor
i galerista Manuel Valls, amb una gran experiència en el món galerístic ja que havia
estat al front de diverses sales d’art a Barcelona,
cas de la galeria G, referent de l’art conceptual català dels anys 70; Rose Selavy, que després
va canviar el nom i va passar a dir-se Compact
Art, que estava situada a Gràcia i Art Design al
Poble Nou, una enorme nau al costat mateix de

la sala Razzmatazz. Va ser director de curtmetratges, guionista i productor de documentals i
va fundar amb el tècnic publicitari Albert Sagalés
Septimania Films. Ha exercit com a escriptor
de llibres infantils i juvenils, obtenint el premi
Ramon Muntaner de literatura juvenil l’any 2004.
L’exposició que inaugura Art enllà és La novena arteria de l’escultor Jaime de Córdoba
(Barcelona, 1961), que actualment té l’estudi a
Palau Savardera. Exerceix com a professor titular
de Dibuix i Escultura a la Facultat de Belles Arts
de Barcelona. Possiblement l’interès per l’escultura li ve del seu avi matern Manel Benedicto, que
té diverses obres d’estil clàssic en espais públics

de Barcelona. L’artista també treballa el dibuix,
la pintura i la instal·lació. Té obra a l’espai públic,
com per exemple a Les Franqueses del Vallés,
Girona i Cadis. A la Travessera de Gràcia, 53 hi
ha un mural seu, concretament a l’Escola Infant
Jesús. La seva primera exposició va ser a l’any 1981
a la galeria Sant Gervasi de Barcelona. Al marge
de Catalunya, Oviedo i Madrid, la seva obra s’ha
exposat a Holanda, Bèlgica i França. El 1985 va obtenir una beca d’escultura de la Fundació Güell.
Treballa amb diferents materials: bronze, ceràmica, ferro colat i forjat, fusta, pedra i mixta.
Respecte a l’exposició a Art Enllà, l’artista presenta un grup d’escultures i alguns dibuixos, tot
ells dins del seu singular treball, on la natura, els
personatges mitològics o reals i els animals són els
principals protagonistes, i en què l’home, la terra,
els paisatges i sobretot els arbres que recorden la
seva infantesa estan aquí simbolitzats.

•
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Carta a les Reines
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B
Fotograﬁes de la placa a la façana de la ﬁnca número 290 del carrer Sicília, d'Albert Salvadó i Aureli Llauradó (en blanc i negre). Fotos: Cedides

Homenatge al guardià
del primer escut

E

l 1982, l’Europa va organitzar un seguit d’actes esportius, socials i culturals per commemorar el 75è
aniversari de l’entitat. Un dels esdeveniments més
rellevants d’aquella celebració va ser la inauguració d’una placa a la façana de la ﬁnca número 290
del carrer Sicília, on hom pensa que el 5 de juny del 1907 es
va fundar el club. La inscripció de marbre va ser dissenyada per l’aleshores directiu europeista Frederic Fernández
Urgell, que recorda l’emoció viscuda aquell dia històric.
Però els assistents a l’acte van rebre una sorpresa del tot
inesperada ja que van poder veure i descobrir el que possiblement és el primer escut de l’Europa: un trencadís amb
els colors blanc-i-blaus originaris de l’equip, les sigles CDE i
la data 1912. “Ens van obrir una porteta lateral i després de
passar per una sala fosca, ens van ensenyar un escut que no
havíem vist mai”, evoca Fernández Urgell.
Aquest símbol romania incrustat en una de les parets
més velles del desaparegut bar-bodega Roca. El propietari de la ﬁnca, el senyor Albert Salvadó de Castro (19262019), havia conservat pràcticament intacte aquella meravella d’ençà que va comprar la casa cap als anys 40.
Curiosament, en Salvadó no era ni europeista ni apassionat
de cap equip de futbol sinó que el seu esport preferit era el
tennis. No obstant això, mai no va deixar de protegir aquella icona. Un fet que sempre li va agrair l’Aureli Llauradó
i Martorell (1919-2000), exdirectiu europeista amb qui
Salvadó va mantenir una relació estreta. “Es tenien molta
estima i venia sovint a casa a veure la conservació de l’escut”, aﬁrma Xavier, un dels ﬁlls de l’Albert Salvadó.
Passat els anys, en el seu darrer mandat, l’expresident
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De Bode va contactar amb el senyor Salvadó per proposarli convertir aquells baixos en un local social de l’Europa.
L’expresident escapulat va veure una manera de retornar
als orígens de l’entitat i aproﬁtar l’emplaçament turístic
d’aquest ediﬁci per explotar la marca CE Europa. Aquell
projecte no va fer-se realitat possiblement perquè el senyor
Salvadó no va voler fer canvis a aquell magatzem. Segons
vam poder comprovar l’aleshores soci Víctor Martínez
i jo en una visita del 2016, el local contenia maquinària i mobles de l’antiga adoberia de pells que la família
Salvadó havia tingut al carrer de les Arts del Guinardó.
En Martínez havia tingut notícia de l’existència de l’escut
per mitjà del seu barber, que també tallava els cabells al
senyor Salvadó. Malauradament, el protector i guardià
del primer emblema europeista va morir el 22 d’agost del
2019 als 93 anys. Fa un any i mig. La història de la recuperació de l’escut es reactiva el passat 5 de juny i ﬁnalment
en Xavier Salvadó , un dels descencens de la família, decideix fer la donació de l’escut al club. Repeteixo, al club. El
donant no vol cap protagonisme i deixa ben clar que no vol
formar part de cap disputa electoral.
Per aquest motiu, penso que quan hagin passat les eleccions i la pandèmia ho permeti, l’europeisme sencer hauria de retre un homenatge sincer a la família Salvadó.
Especialment a la senyora Mercè, esposa de l’Albert, a qui
el club no li ha agraït prou la preservació d’aquesta peça
històrica. I l’acte, quan es faci, hauria de ser inclusiu amb
la presència de tots els expresidents de l’Europa, de les famílies Salvadó i Llauradó, del consoci Fernández Urgell i de
tots els qui valoren la història de l’entitat.

•

envolgudes Reines,
Com a republicà-marxista-lennonista (vessant Groucho-Beatles) que
soc, no crec en reis ni en reines. Però
com tot a la vida necessitem dels relats
tant com l’oxígen que respirem i ja posats voldria expressar aquí una queixa.
Els vostres col·legues, els reis, no atenen
cap dels meus desitjos. Mai obtinc resposta d’ells ni en espai ni en temps ni
tampoc per hangout. Aquest any ni tan
sols es mouran de la seva cadira de la residència oriental d’Abu Dabi. La cua de
queixes com la meva és més llarga que
la cua de l’estrella d’Orient i és que una
tal Agència Tributària li reclama molts
bitllets del joc del Monopoly que no hauria compartit amb molts nens i nenes.
Molts d’aquests nanos malviuen a pocs
quilòmetres dels reis morint per culpa
d’armes i guerres conseqüència dels tripijocs del reialme relacionats amb els diners del citat Monopoly.
Sembla ser que el govern més progressista de tota la història ha cregut
convenient pujar el pressupost d’armes
i la indústria militar i molts dels seus
votants s’han sentit alleujats pensant en
que l’oposició hagués apujat encara més
els diners per fabricar les tan necessàries armes. Tot plegat s’escampa a totes
les esferes socials on visualitzem un ring
amb una conjura d’imbècils barallantse per el nonsense més extrem: “el català posa en perill d’extinció el castellà
a Catalunya” o “els culpables de l’incendi a la nau de Badalona son els propis
immigrants que son uns delinqüents” o
“la proliferació de mandales a l’asfalt de
Barcelona com a divertiment ideològic”.
Mica en mica l'estupidesa, la desigualtat, la violència i l’egoisme semblen més
arrelats que mai. I em queixo perquè estic ja cansat dels privilegis de molts i que
facin el buit al reclam cada cop major de
més ciutadans: tolerància, solidaritat,
igualtat d’oportunitats, sostenibilitat, ﬁ
de les discriminacions.
No crec en reialmes, però vostès reines -simbòlicament o no- estan més
al costat dels oprimits i la resistència.
Actuïn. Sou l'última esperança.
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