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El Parc Sanitari Pere Virgili
ultima el nou hospital i-Covid
per acabar l'obra a final de mes
Gràcia frega ja els 5.000 positius en deu mesos amb un creixement de casos per
cada cent mil habitants aquestes festes però una reducció de la taxa de contagi

Albert Balanzà

L

a crisi sanitària continuarà acaparant l'atenció social encara molt de temps i en aquesta estrena d'any el
moviment més rellevant a Gràcia es produïrà a ﬁnals
de gener, quan s'acabi l'obra del nou hospital i-Covid
que el CatSalut ha aixecat per la via ràpida al Parc
Sanitari Pere Virgili. Fonts de la direcció d'obra han assegurat a L'Independent que aquest és el termini previst ja a
la vista de la culminació del projecte, desplegat amb quatre centres més arreu de Catalunya, adjudicat aquest estiu
a l'estudi d'arquitectura PMMT per un pressupost total de
50 milions d'euros fora de concurs i engegat sobre el terreny
almenys a Gràcia el passat setembre. La nova infraestructura, sobre la qual encara falten detalls de funcionament i
d'aportació de personal, arriba en un moment que Gràcia
ja frega els 5.000 positius en deu mesos, amb un creixement
de casos per cada cent mil habitants aquestes festes però
amb una reducció de la taxa de contagi. Pàgina 3
Gràcies al suport de:

La façana del nou hospital, des de l'avinguda Esteve Terrades, a tocar de la Ronda de Dalt. Foto: À. G. P
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Joana Ortega
(PDeCAT) visita
Gràcia i signa
per l'amnistia

El PDeCAT arrenca la
precampanya de les
eleccions al Parlament
dissabte a Gràcia amb la
visita de l'exvicepresidenta
del Govern i número 2
de la llista, Joan Ortega,
que visitarà la parada
d'Òmnium al carrer
Astúries per signar a
favor de l'amnistia dels
presos i parlar amb
els comerciants. Les
exconselleres de JxCat
al districte, Sílvia Mayor
i Sílvia Manzano, ja
desvinculades del nou
partit i centrades en el
PDeCAT, completaran la
delegació.

Daura recolza el
pas al PP com a
independents de
caps de BCNxCanvi
El conseller de BCNxCanvi,
Jordi Daura, ha assegurat
que en les properes
eleccions del 14 de febrer
al Parlament votarà PP,
tenint en compte que
la seva formació no es
presenta i que dirigents
com Eva Parera han estat
inclosos a la llista popular
com a independents.
"Ens tornarem a sentir
representats; té tot el meu
suport i el meu vot", ha
apuntat.

Política
Veïns Tres Lliris: "No
ens feia gens de gràcia la
comissaria però teníem
més tranquil·litat"
"Sorprèn que puguin seguir fent activitats però tenen la força per
quedar-se", diu un representant dels afectats pel soroll del casal

Ells es van comprometre a fer dotze festes l'any o el Districte va assegurar que incrementaria la neteja
immediata després de cada festa.

Albert Balanzà

E

l Casal Tres Lliris, des de la
seva legalització el setembre de 2017 a l'excomissaria de Nil Fabra a través de
l'entitat Associació Joves
de Gràcia, manté una relació difícil amb el veïnat. No ha estat ﬁns
ara que aquests veïns han fet el pas
de denunciar el cas a ﬁscalia aquest
juliol pel que veuen "fets no aïllats",
els quals va posar en coneixement
de la Síndica el 2018 i el 2019.
Com hem aribat ﬁns aquí, ﬁns al
punt d'arribar a ﬁscalia?
Perquè estem en un punt d'incomunicació total amb el casal. Ara fa un
any i mig vam tenir reunions, inclòs
el Districte, i vam arribar a acords.
Però el canvi de junta al casal ha diﬁcultat el seguiment.
Qui sou?
Som una trentena de veïns, connectats via whatsapp i via carrer, alguns vinculats antigament a l'associació de plaça Lesseps. Hi ha unes
deu ﬁnques representades.
Què diu la denúncia a ﬁscalia?
La vam presentar el 2020, la vam
ﬁrmar cinc veïns i ens queixàvem
del soroll, de les festes ﬁns a altes
hores, de la constància de la venda d'alcohol, de brutícia a l'exterior.

El Districte ha ordenat el cessament perquè no hi ha llicència i el
casal diu que això mai no se'ls hi
havia demanat. A qui us creieu?
Cal fer les coses bé. Passa que la dinàmica llibertària que té el casal
implica que fan el que els passa pels
nassos. Cal una llicència.

J.A., un dels portaveus veïnals, després de l'entrevista. Foto: A. B.

El casal addueix que el que passa
de portes enfora no és culpa seva.
És cert que en algunes festes han
tancat portes però la gent ve atreta per la seva convocatòria, i podem

estar ﬁns a les tantes de la matinada sentin crits com a bojos.
A quins pactes havíeu arribat ﬁns
al 2018?

Els Mossos clausuren una
ﬁra d'artesans al casal.
Quinze identiﬁcacions i cinc
amenaces de denúncia ha estat
el balanç de l'acció policial de
diumenge passat. El casal, en
un comunicat, ha denunciat la
intervenció, sense ordre judicial.

Com veieu el futur immediat després de l'ordre municipal?
Sorprèn que no hagin tancat ja o
que els deixin fer activitats, malgrat
que hi havia possibilitat de recurs.
Heu intentat tornar a parlar?
No. Estem en un moment d'enfrontament total. L'única possibilitat és
que el Districte torni a acostar les
nostres posicions.
Estàveu més tranquils amb una comissaria?
Recordo una bandera espanyola
que no em feia gens de gràcia. Però
sí, abans hi havia més tranquil·litat.
Heu entrat al casal?
Sí, esclar. És un espai de memòria.
L'acord Districte-casal era per quatre anys. Creus que s'esgotarà?
Sí. Tenen la força per quedar-se.

•

L'Ateneu La Torna celebrarà 25 anys a
Gràcia amb l'estrena de nou local a Goya
L'entitat independentista degana de Gràcia promet "sorpreses"
i "foc nou" en el nou emplaçament amb vistes a plaça de la Vila
A. B.

L

'Ateneu Independentista de
Gràcia, La Torna, que aquest
2021 arribarà als 25 anys de
trajectòria i que és hereu i continuador d’altres projectes dels
anys 80 i 90 com el Casal Poca
Broma o l’Ateneu Soroll, ha arrencat l'any amb el trasllat a un nou
local al carrer Goya 18, a menys de
cinquanta metres de la que ha estat des del 2004 seu de l'entitat de

Sant Pere Màrtir 37 i amb vistes a
la plaça de la Vila.
El canvi s'ha fet efectiu després
d'un llarg debat de futur en el darrer any que ha culminat aquestes
festes amb la col·locació del nou
rètol amb un anunci a xarxes que
promet "sorpreses i foc nou" a
l'entitat. Un cop s'ha donat per
acabada la relació contractual de
lloguer que l'ateneu mantenia amb
la propietat dels baixos de Sant
Pere Màrtir 37, el local de Goya 18
serà el tercer en aquests 25 anys,

després del primer espai del carrer Vallfogona 10 ﬁns al 2002 i de la
segona etapa engegada a Sant Pere
Màrtir amb unes obres d'adequació i un cert impàs en els permisos que va endarrerir la reobertura ﬁns a dos anys després.
En els últims setze anys, en tot
cas, La Torna s'ha consolidat com
a ateneu independentista degà
a Gràcia amb la nova etapa de la
comissió de festes de Festa Major
de Sant Pere Màrtir i altres collectius que en formen part com

El local nou de La Torna, aquest dimarts amb la persiana abaixada. Foto: À.G.P.

la cooperativa de consum Pinyol
Vermell, el rocòdrom de la Torna,
el col·lectiu La Glosa, el Grup
Excursionista Cisco Mallorques i
la colla bastonera Cop a Cop.
Aquests dies d'impàs fins que

reobri el nou local al carrer Goya
el que sí que es pot veure és que
el trasllat s'ha endut també la mateixa porta de fusta del local de
Sant Pere Màrtir amb els versos
de l'Ovidi al vidre de l'entrada.

•

Societat
El nou hospital i-Covid
del Parc Sanitari Pere
Virgili estarà enllestit
a ﬁnal d'aquest gener
Gràcia acumula 4.888 positius des del març i frega els 200 casos
per cada cent mil habitants però la taxa de contagi baixa al 0,7

Albert Balanzà

E

l nou hospital i-Covid del
Parc Sanitari Pere Virgili,
anomenat així pel seu caràcter "flexible, satèl·lit i
permanent" segons el projecte de PMMT, ja ha entrat aquesta
setmana en la recta ﬁnal de construcció amb l'acabament de la cuirassa externa de cinc plantes i la
feina centrada en els accessos i en
els interiors, tal com es pot veure
des de l'avinguda Esteve Terrades,
a tocar de la Ronda de Dalt.
Fonts de la direcció de l'obra
han explicat a L'Independent que
el lliurament està previst per a ﬁnals de gener i que només quedarà pendent la data de la inauguració i conèixer els detalls de
funcionament especíﬁc i d'aportació de personal. En principi, la
infraestructura preveu 108 llits
com a UCI d'emergència o com a
UCI convencional, adaptables en
un termini de 24 hores, i alleugerirà el sistema tant de ciutat com local. L'Hospital de l'Esperança. en
aquest sentit, segueix net de casos
Covid des de ﬁnals de novembre, i
ha concentrat atenció de traumatologia derivada d'altres centres.
El nou espai arriba en un moment que Gràcia ja acumula 4.888
positius conﬁrmats en els deu mesos llargs que van des del 26 de fe-
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Les activitats de
petit format a plaça
de la Vila, al 90%
de participació
Josep M. Contel

La recta ﬁnal de l'agenda
de Nadal, amb tres dies
d'activitats de petit
format a la plaça de la
Vila just abans de Reis,
s'han tancat amb un
89% de participació i
356 places reservades
de les 400 ofertades.
L'aforament estava
limitat a 20 persones. La
programació ha comptat
amb clowns, lectures de
contes, titelles i música
amb entitats i projectes
vinculats a Gràcia com els
Ministrers, L'Estenedor,
Martademarte, Teresa
vergés o Jordi Boldú,
entre altres.

Els premis Vila de
Gràcia, suspesos
a l'abril, es faran
aquest trimestre
Els accessos de l'hospital, des de l'interior del recinte del Parc Sanitari Pere Virgili. Foto: A.G.P.

brer de l'any passat i el 6 de gener
de 2021. Per barris, la Vila registra
2.144 casos, el Camp d'en Grassot
1.289, la Salut 613, Vallcarca 603 i
el Coll 239. Barcelona té ﬁns al dia
de Reis un total de 79.633 positius.
Una dada alarmant, però, és el
creixement del nombre de casos
per cada cent mil habitants, que a
Gràcia no havia estat notícia ﬁns al
setembre, va incrementar-se lleugerament a principis de novembre (87
casos) per baixar ﬁns a mitjans de

L'Hospital de
l'Esperança segueix
net de casos Covid i
concentra atenció
de traumatologia

desembre als 64-66 casos. Les dades des del 14 de desembre s'han
doblat: 135-184-189... Gràcia està
en la franja vermella de districte
(supera els 100 casos per cada cent
mil) però ja voreja la franja marró
(200 casos). Les Corts i Nou Barris
tenen els registres més alts, al voltant dels 250. El que sí que s'ha reduït és la taxa de contagi: de l'1,42
de Vallcarca o l'1,69 de Grassot,
Vila i Salut s'ha passat a 0,69 a
Vallcarca, Salut i Vila.

•

Salvem L'Alzina
intenta anar a L
l'una en el debat
pisos vs verd

Els premis Vila de
Gràcia, que distingeixen
en nou categories els
protagonistes de l'any,
es recuperaran aquest
trimestre amb l'edició 2020
suspesa el passat abril per
la crisi sanitària. El jurat
es reunirà ﬁnalment en els
pròxims dies. L'edició 2021
no se celebrarà a l'abril,
sinó que es treballa des del
Districte perquè es pugui
fer a la tardor.

A.B.

L'assemblea viu una sessió de catarsi
entre els defensors d'una consulta que
plantegi no fer l'habitatge dotacional i
els partidaris de l'equilibri proposat

a plataforma Salvem L'Alzina,
dos anys llargs després de la
seva constitució i èxit a l'hora
d'aturar un projecte privat d'habitatge amb l'Ajuntament adquirint
l'espai de les casetes d'Encarnació,
està passant una prova d'estrés.
Abans de festes un grup de deu
membres de l'assemblea van criticar en una carta a L'Independent
(ara resposta per l'assemblea; vegeu pàgina 11) la construcció de pisos a les casetes i aquest dilluns una
assemblea extraordinària ha celebrat una sessió de catarsi de dues
hores i mitja que ha confrontat els
defensors d'una consulta que plantegi no fer habitatge dotacional i els
partidaris de l'equilibri actual.
Sempre en un to respectuós, la
sessió s'ha desplegat en una trentena d'intervencions on les dues

Les casetes d'Encarnació, centre de les reivindicacions de Salvem l'Alzina. Foto: À.G.P.

visions, i els seus grisos, s'han intercalat: d'una banda, hi ha qui ha
demanat una consulta oberta a tot
Gràcia amb una opció de no fer habitatge o l'opció més moderada
d'incloure la visió en el futur procés participatiu. "Les casetes han
de ser una zona de reserva natural
urbana; les emergències dotacionals s'han de resoldre en un altre

lloc", ha apuntat un participant.
D'altra banda, hi ha qui ha defensat que el verd no es perdrà amb
el plantejament municipal de 1416 pisos conservant façana de les
casetes, jardí amb l'alzina i equipament als baixos. "No és un debat habitatge versus verd", un altre. "Hi ha consens perquè no es
perdi verd", encara un altre.

•
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Rebost Solidari: "Hem passat a
atendre gent que no cobra l'ERTO o
que es moria de vergonya de venir"

Breus

La plataforma A
Gràcia ho trobes
activa el comerç
electrònic via web

L'entitat, que va arrencar ara fa un any, ha multiplicat per deu les persones ateses i
lamenta la lenta resposta de les administracions; "de burocràcia no es menja", diuen

Sota el nom de
Gràcia Marketplace,
la plataforma de
comerciants A Gràcia
ho trobes ha engegat la
segona fase del projecte
impulsat des del juliol
amb l'estrena de la venda
online a l'adreça www.
graciamarketplace.cat. La
nova web té botiga amb
productes recomanats,
carretó per acumular els
productes adquirits. Hi ha
300 comerços adherits,
entre els quals destaquen
les botigues d'alimentació,
llar i salut i benestar,
però també n'hi ha de
mascotes, moda o jocs.

A. B.

E

El tancament
del comerç no
essencial escurça el
tall de Travessera
El tancament del comerç
no essencial en cap de
setmana, vinculat a les
noves mesures restrictives
del Govern amb motiu
de la crisi sanitària,
implicarà un retoc a la
baixa del tall de trànsit
que es fa a la Travessera
de Gràcia durant tot el dia
i la restricció al trànsit es
farà només en horari de
tarda, entre 17 i 21 hores.

l 7 de gener de 2020 arrencava el Rebost Solidari
de Gràcia al carrer Reig
i Bonet 12, després d'un
procés de recerca de local i
d'acord amb el Districte molt llarg.
Multiplicant per cinc les persones
que inicialment atenia, a causa de
l'impacte social de la pandèmia,
una de les seves principals impulsores, Montse Higueras (Barcelona,
1972), fa balanç d'aquest temps.
Probablement quan vau pensar el
Rebost, ni us imaginàveu les diﬁcultats que hauríeu de superar. Us
penediu d'haver fet el pas?
En absolut. Creiem que som més
necessaris que mai, malgrat que
l'actual no sigui el projecte que vam
iniciar. Vam néixer amb la voluntat
de crear una nova dinàmica de distribució alimentària a Gràcia per
treure els usuaris de l'assistencialisme per promoure un economat.
La pandèmia ens ha obligat a ser
més aviat punt de distribució.

"Hem patit molt
aquests mesos, hem
posat diners de la
nostra butxaca, hem
tingut donatius"
Serveis Socials. Com és que no respon a projectes com el vostre?
Perquè les respostes de l'administració no són immediates, i de burocràcia no es menja. No tenen en
compte que tu has d'omplir la nevera de les famílies durant 15 dies.
El Rebost està en perill?
Sí, esclar. L'estructura trontolla.
Hem patit molt aquests mesos.
Hem posat diners de la nostra butxaca. Hem tingut donatius.

Ateníeu 367 persones inicials.
Ara tenim 1.500 persones derivades
de Serveis Socials que vénen cada
15 dies i mil persones que vénen derivades d'entitats que atenen persones en risc d'exclusió social. Són
unes 4.000 persones mensuals.

Ha evolucionat el perﬁl de l'usuari?
Sí. Ara és molt diferent. La pobresa del principi venia d'un sistema
croniﬁcat, procedent de les parròquies, gent gran, migrants... Ara és
un perﬁl de nova pobresa: gent del
nostre entorn veïnal, famílies que
no han cobrat ERTO, que no arriben a ﬁnal de mes, gent que al prinicipi es mor de vergonya, que mai
haurien pensat de ser usuaris. En
tenim moltíssima d'aquesta nova
pobresa, i ha vingut per quedar-se.

Com heu suportat aquest creixement exponencial?
Perquè Gràcia és fantàstica, la
Gràcia de les associacions, de les
escoles... Si haguéssim depès de
l'administració, no hauríem pogut
atendre aquestes persones.

Heu insistit que feu curt sobretot
de bolquers.
Perquè atenem uns 150 nadons.
Aquestes criatures necessiten una
atenció i el sistema sanitari no els
cobreix els bolquers ni llet de continuació, només si estan malalts.

A l'administració li consta el creixement de peticions de persones a

Com han respost les empreses?
Tenim mercats, Abaceria i Lesseps,

Montse Higueras, una de les principals impulsores del Rebost Solidari. Foto: Cedida

Fruita Dona, el Forn Montserrat,
Turris o Europa, Mercadona, el
Banc d'Aliments... Però ens calen
aliments de caducitat llarga.

d'inaugurar la catedral de Colònia
i els diners de l'actuació suspesa
van gastar-los en nosaltres. Un regal caigut del cel!

Teniu producte de la Unió Europea.
Sí. Producte bàsic, però també magre de porc o tonyina en molles que
ens fa arribar però no surt.

Diners van entrant, l'administració
va tard, però quin perﬁl de voluntari us cal ara?
Per logística. Gent que dilluns i dimecres al matí puguin transportar.

Heu rebut donacions de Caritas
Alemanya!
Sí, gràcies als Castellers, que havien

Heu hagut de llogar un local extra.
Sí, cal un nou local. Urgentíssim.

•

El repor

Vall fa el gran salt mirant als 100 anys
La botiga d'articles de viatge i pell suma un nou local
al carrer Gran on ﬁns fa un any hi havia Decathlon
A.B.

Q

uatre generacions els contemplen des que l'avi Vall
va arribar a casa un dia de
1923 i va dir a la dona: "He agafat un local al carrer Gran". I ella,
quan el va anar a veure i retratant
com era aleshores el carrer, li va
respondre: "Carrer Gran? Això és

més aviat el Carrer Estret!". Ho
recorda Josep Vall, quan fa quatre dies que han sumat un nou
local, on ﬁns fa un any hi havia el
Decathlon City. Ara, Vall no només serà al número 165 (i al 17
d'Escorial) sinó també al número
108. I així ha començat el compte
enrere cap al centenari, el 2023.
El salt endavant, segons Josep
Vall, es decideix el juny de 2020,

en plena pandèmia, quan reben
la notiﬁcació que se'ls ha acabat
el lloguer de renda antiga i la propietat -"amb qui tenim molt bona
relació"- els planteja una actualització inassolible.
Fer un pas enrere o un pas endavant? "Va sortir l'oportunitat
del nou local, tenint en compte
que al número 165 tenim de fet
dos locals que un fa d'aparador",

Josep Vall, a la nova botiga del carrer Gran. Foto: A.G. P.

explica Vall. Ara es treballa amb
la idea segura de mantenir la part
de botiga del 165 i tirar endavant
la nova botiga del 108, en un tram

del carrer Gran més concorregut.
"Les vendes de Reis han anat molt
bé", conclou Vall. Ja falta menys
pel centenari.

•
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Virra de Gràcia edita
un mapa amb espais
emblemàtics i de lluita
El póster il·lustrat inclou
des de Casa Vicens ﬁns a
la Kasa de la Muntanya

La propietat de Maignon
6 addueix que Francisco
no pot tornar a casa per
l'estat ruïnós de l'ediﬁci
L'advocat de l'afectat per mòbbing subratlla l'enderroc interior
executat sense llicència pel propietari i demana el retorn del pis

A.B.

G

ràcia ja té nou mapa il·lustrat després de la iniciativa engegada per Virra de Gràcia, la cervesa artesana, que aquestes festes ha començat a distribuir en les seves promocions un póster que per primera
vegada combina espais emblemàtics com Casa Vicens,
els Josepets o la torre del rellotge de plaça de la Vila
amb escenaris de lluita com Kasa de la Muntanya o La
Sedeta. El mapa està presentat en mida A2 i A3, en estucat brillant de 300 grams, i dins d’una caixa de cartró
per poder regalar. Més info: virradegracia.cat

•

Vint punts de
recollida d'arbres
de Nadal a Gràcia
Els habituals punts de recollida d'arbres de Nadal
a Gràcia enguany són els següents: Gal·la Placídia/
Travessera de Gràcia, Gal·la Placidia/Via Augusta,
Lesseps/Josepets, Lesseps/Torrent de l’Olla, Sanllehy,
Parc de la Creueta del Coll, Park Güell/Olot, Alfons
Comín, Pi i Margall/Ca l’Alegre de Dalt, John Lennon,
Jardí de la Sedeta, Trilla, Nord, Via Augusta/Josep
Antúnez, Jardins de Salvador Espriu, Revolució,
Pg. Sant Joan/Travessera de Gràcia, Pg. Sant Joan/
Travessera de Gràcia, Joanic i Poble Romaní

•

L'habitatge del carrer Maignon 6 on vivia Francisco Sánchez ﬁns al passat febrer. Foto: À. Gutiérrez Pascual

A. B.

L

'expulsió de Francisco Sánchez a càrrec de l'empresa
UPL Gràcia d'un habitatge del carrer Maignon 6 el
passat 19 de febrer segueix
portant cua, després que la propietat hagi adduït en un informe
tècnic encarregat que l'afectat no
pot ara tornar a casa per l'estat ruïnós de l'ediﬁci. "L'ediﬁci en la seva
totalitat es troba inhabilitat per a
qualsevol ús i no és possible l'activitat per a l'ús d'habitatge en cap
de les entitats existents", apunta
el document, al qual ha tingut accés L'Independent, en el capítol de
conclusions.
L'informe i certiﬁcat de l'estat
de l'ediﬁci, signat per Vas Anguera,
s'acompanya de 26 imatges on
s'evidencia l'estat d'"absolut deteriorament de façanes i cobertes" i

que "hi ha esfondraments parcials
en terres i sostres que no permeten la lliure circulació ni estada en
l'interior". Les imatges, són esfereïdores: hi ha marcs de porta per
terra, hi ha passadissos amb forats
de més d'un metre de llargada i esfondraments des del terrat ﬁns a
tota mena d'ubicacions de l'ediﬁci.
La propietat, segons l'advocat de
Francisco Sánchez, Lluís Humet, ha
presentat al jutjat de primera instància aquest informe per justiﬁcar que l'afectat no pot tornar a
l'habitatge, un cop el mateix jutjat
va declarar nul el desnonament de
Francisco i va reconèixer l'obligació d'UPL Gràcia de permetre el retorn de l'afectat a casa seva. Humet
també fa referència a l'enderroc interior executat sense llicència i desautoritzat pel Districte a l'octubre.
L'advocat de Francisco Sánchez,
en aquest sentit, ha posat èmfasi
en aquesta autoria de la propietat

en l'enderroc interior per presentar un nou procediment judicial
que insisteixi en el retorn de "la
possessió de l'habitatge". "El jutjat
diu que no té armes processals per
tornar l'habitatge i per això nosaltres ara presentem un interdicte
per recuperar la propietat perduda", explica.
Malgrat que el procediment
hauria de tenir una decisió ràpida,
Humet preveu que UPL Gràcia allegarà que no poden tornar la propietat per l'actual estat, encara que
"ells mateixos hagin creat aquesta
situació". "Els direm que facin les
obres necessàries", afegeix.
Mentrestant, Francisco Sánchez
segueix vivint a Madrid, a casa
d'un germanastre, i l'Ajuntament
manté paralitzat el projecte d'UPL
Gràcia havent desautoritzat l'enderroc i impedint també l'opció de
rehabilitació a càrrec de l'empresa
propietària.

•
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Nadal amb cita prèvia
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L'agenda nadalenca de Gràcia, sempre molt intensa, no ha pogut desenvolupar enguany tot el seu
programa. Però malgrat les restriccions que sí han obligat a cancel·lar cites emblemàtiques com
el Cant de la Sibil·la o la cavalcada de les Carteres Reials, d'altres s'han reformulat per mantenir la
tradició: l'Home dels Nassos al balcó del Districte, o les Carteres Reials -que també van presentar el
conte on expliquen la seva història-, instal·lades a Sant Felip Neri, en un recorregut amb distància
i cita prèvia. Unes mesures que també es van aplicar al Centre o al Tió de la Violeta. El que no ha
canviat enguany és el tarannà solidari de Gràcia per Nadal. Fotograﬁes: Josep M. Contel.

Nens i nenes
picant el Tió
de la Violeta,
un clàssic que
s'ha pogut
mantenir
enguany.

Les Carteres
Reials, amb
els seus
vestits nous,
al campament
instal·lat a
l'Oratori de
Sant Felip Neri
el 4 de gener.

La campanya
solidària de
recollida de
joguines i i
contes de Can
Musons.

Entrega
d'una caixa
de joguines
i contes, que
la Fundació
Festa Major i
altres entitats
han impulsat
enguany, en
coordinació
amb el Rebost
Solidari.

Els patges
reials recollint
les cartes dels
nens i les nenes
al Centre.

Foto de família
de l'Home
dels Nassos,
a l'entrada de
la Violeta, el
matí del 31 de
desembre.

A Gràcia, la Vila
dels Pessebres,
no pot faltar el
tradicional de
Sant Felip Neri.

L'Home
dels Nassos
ha canviat
enguany el
recorregut
dels carrers
de la Vila
per sortides
al balcó del
Districte.
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Breus

L'inici de Copa
Catalunya de
bàsquet s'ajorna
amb crítiques
Foto: @safaclaror

L'esport amateur, amb
els clubs de bàsquet al
capdavant, torna a estar
afectat per les mesures
sanitàries de contenció
de la pandèmia. La
nova resolució de la
Generalitat comporta un
nou ajornament de l'inici
de la Copa Catalunya,
en què participen els
sèniors femení del SaFa
Claror (foto) i masculí del
Claret, Lluïsos i Vedruna.
La plataforma Bàsquet
Gràcia ha criticat les
mesures i ha donat suport
al manifest Ja n'hi ha prou
de l'esport català impulsat
a la plataforma Change.
org. El començament de
la fase regular, previst per
al cap de setmana vinent,
comportava el primer
desplaçament del Bàsquet
Claret a Badalona (1701), mentre que Vedruna
Bàsquet ho feia a la pista
de l'AE Santa Eulàlia de
l'Hospitalet i Lluïsos rebia
la visita del Centre Catòlic
d'aquesta ciutat (16-01).

Adeu del CEG
a un recuperador
de la Matagalls
Montserrat
El Club Excursionista de
Gràcia (CEG) ha perdut
un dels recuperadors
de la travessa Matagalls
Montserrat, que organitza
l'entitat des del 1972.
Carles Albesa va morir la
setmana passada deixant
un llegat com a "mestre de
les lletres, de la muntanya
i dels camins d'antany i
de sempre", assenyala el
CEG en un comunicat. Veí
de l'Eixample però lligat
a la Vila de ben jove per
la pertinença a aquest
club de muntanya, Albesa
va ser el primer director
de la revista Vèrtex, de
la Federació d'Entitats
Excursionistes de
Catalunya (FEEC). "Te'n
donem les gràcies, amb el
compromís ferm de tenir
cura d'aquesta valuosa
penyora", afegeix el CEG.

Esports
Víctor Martínez:
"Hem de ser a Segona
B assentats; no volem
ser un equip ascensor"
El president reelegit del CE Europa ﬁxa reduir el fons propi
negatiu als comptes del club com a objectiu del nou mandat

Àlex Gutiérrez Pascual

"Diria als socis que
no em van votar
que ens agradaria
que conﬁessin
en nosaltres"

E

l Club Esportiu Europa
afronta nou mandat a la
presidència després dels
comicis guanyats per la
candidatura a la reelecció
de Víctor Martínez (Gràcia, 1957).
Martínez, arquitecte tècnic de professió, compta amb els directius de
la junta anterior Agustí Tenllado,
Ignasi Vinuesa, Sergi Micolau i
Ramon Vergés, i la consellera d'Esquerra al Districte Núria Pi.
Quines són les primeres accions
prioritàries que prendrà la nova
junta en aquest inici de mandat?
El primer que estem fent és organitzar tots els equips de treball per
les diferents àrees. La setmana vinent tindrem la primera reunió de
junta de forma oﬁcial.
Quines decisions importants ha de
prendre aquests primers mesos?
Bàsicament serem continuistes,
però això no vol dir que haguem de
fer exactament les mateixes coses.
Entra gent nova amb idees i procediments nous, que són els que
aquests dies preparem per posarho en marxa al més aviat possible.
A l'assemblea general, celebrada
telemàticament, van participar 38
socis. Què li sembla aquesta xifra?
Donades les circumstàncies, la valoro de forma positiva. No érem
partidaris de fer una assemblea
de forma telemàtica perquè el perﬁl majoritari del soci a les assemblees és gent d'edat i no hi estan

convenient. Els diria que ens agradaria que conﬁessin en nosaltres.
Pensem continuar la mateixa línia de tocar de peus a terra i ser
coherents amb tot el que fem i esperem d'aquí a quatre anys que el
nostre mandat hagi estat positiu
per al club. Els diria que ens donin conﬁança.
Víctor Martínez, a les portes de la redacció de L'independent. Foto: À.G.P.

en la seva majoria preparats. Ens
vam veure obligats a fer-la així perquè no hi havia una altra solució.
L'aﬂuència de participants va ser
un pèl inferior a l'habitual. Tant de
bo no s'hagi de repetir una assemblea virtual perquè això voldrà dir
que tornem a la normalitat.
Com defineix els comptes i el
pressupost aprovats? El candidat
David Prats va mencionar en campanya el fons negatiu del club.
El fons propi és negatiu, això és
un fet. Ho era quan vam entrar
nosaltres a la directiva fa quatre
anys i continua sent negatiu. Hem
aconseguit rebaixar-lo en més de
175.000 euros i això és positiu.
Normalment sempre s'anaven incrementant i a partir del primer

mandat complert hem estat en beneﬁci positiu ﬁns a reduir aquesta
xifra. Per tant, hem de continuar
en aquesta línia.
El patrocinador que entrarà servirà per eixugar aquest apartat?
El nou patrocinador ens ajudarà a
tirar endavant en aquest any tan
complicat que se'ns presenta. No
solament a nosaltres, ni tan sols
als clubs esportius, sinó a tothom
que està patint les conseqüències econòmiques d'aquesta pandèmia.
Hem parlat abans de l'altre aspirant a les eleccions. Què diu als socis que no el van votar?
El soci és sobirà i el soci té dret a
votar la candidatura que li sembli

Quins objectius es marca a més
llarg termini?
Quan s'acabin aquests quatre anys
de mandat la perspectiva ha de ser
que esportivament estiguem millor situats. Ser com a mínim a
Segona B assentats, amb perspectives de mirar cap a endavant i intentar millorar. No volem ser un
equip ascensor. La massa social ha
de créixer amb els resultats esportius. Econòmicament, com a mínim estar sanejats com ﬁns ara, intentant donar beneﬁcis temporada
rere temporada, amb més o menys
quantitat, però de forma que disminuïm aquest fons propi negatiu.
Som un club històric amb més de
113 anys de vida, és molt maco sortir als llibres d'història, però d'això no es viu. Hem de ser realistes
i viure el dia a dia tocant de peus a
terra i sent positius.

•

Clínica del Remei patrocinarà els primers equips
masculí i femení aquesta temporada i la vinent
El centre hospitalari d'Escorial serà un dels espònsors principals del club escapulat

L

'Europa i la Clínica del Remei, amb seu
al carrer Escorial, han arribat a un acord
d'esponsorització per promocionar els
primers equips masculí i femení. Es tracta
d'una de les propostes que el president reelegit, Víctor Martínez, va fer durant la campanya electoral. Segons han avançat fonts del
club escapulat a L'independent de Gràcia, el
patrocini serà per a aquesta temporada i la
vinent. Tot i que no s'han detallat els terminis

econòmics de l'acord, l'Europa apunta que
serà un "acord important" que convertirà el
centre hospitalari gracienc en un dels patrocinadors principals de l'entitat, amb el punt
més destacat que els dos principals conjunts
escapulats el lluiran a la samarreta. Aquesta
imatge es farà efectiva "aquest mateix mes de
gener", apunten fonts de l'entitat escapulada,
que també indiquen que el centre hospitalari
tindrà una "presència preeminent" a l'esta-

di Nou Sardenya. Clínica del Remei s'afegeix
així al grup d'empreses que esponsoritzen l'Europa, com Sanmiguel, Barnawagen,
Solﬁnc, Aigües de Barcelona o Caixa d'Enginyers. L'aposta de Clínica del Remei té com
a objectiu augmentar la presència a la Vila.
En aquesta línia, a l'octubre de l'any passat ja
va tancar un acord de dues temporades amb
Vedruna Bàsquet per patrocinar el sènior femení i l'escoleta de bàsquet.

•

Esports

L’Independent de Gràcia 9
8 de gener de 2021

Resultats

el repor

El rocòdrom improvisat
de Coll del Portell
Un mur a tocar d'una de les entrades del Park Güell, al barri
de la Salut, es consolida com a espai per a la pràctica de
l'escalada fent blocs, amb una desena d'esportistes cada dia

WATERPOLO

Tercera Divisió masculina
(Grup 5A)

Divisió d'Honor
masculina (Grup A)

Jornada 10
CE Europa 2 - 0 CP San
Cristóbal
Classiﬁcació
1. CE Europa ......... 21 punts.
2. FC Vilafranca ....18 punts.
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)
Jornada 8
CN Sant Feliu - CN
Catalunya (16/01, 18:30)

Primera Estatal femenina
(Grup 3)

À. Gutiérrez Pascual

E

l tram final de l'avinguda Coll del Portell, a tocar
d'una de les portes d'entrada del Park Güell, es
lleva cada matí amb unes
enigmàtiques taques blanques al
mur que va fins al bosc Turull,
al barri de la Salut. Estan distribuïdes per tota la paret, feta de
pedra calcària, el mateix material que va fer servir l'arquitecte
Antoni Gaudí per al parc. Quan
comencen a aparèixer esportistes amb motxilla i en treuen uns
peus de gat i el saquet de magne- El mur d'escalada, al tram ﬁnal de l'avinguda Coll del Portell. Foto: À.G.P.
si, aquest misteri queda desvelat.
va a la Foixarda", detalla Benito.
L'augment de l'aﬂuència de gent
"Tens molts metres horitzontals
penjada d'aquesta paret als migper practicar resistència i ets en
dies o els caps de setmana revela
una roca natural. Està ben proque aquest espai s'ha consolidat
tegit del vent i la zona és agradaper a l'escalada fent blocs, coneble", admet.
guda com a boulder.
Arseni recorda com ha canviArseni té 69 anys i en fa de
at l'afluència d'esportistes amb
trenta que fa blocs en aquest mur.
el temps i els efectes de la pan"Permet entrenar la força dels
dèmia. "Quan no hi havia el conbraços, els dits i els peus, la resisfinament aquí no venia ningú.
tència", explica. També en destaca les característiques per rea- dècades que Arseni en aquesta Arran del conﬁnament, que han
litzar aquest tipus d'escalada en paret. "No és presa artiﬁcial com tancat gimnasos, rocòdroms i no
horitzontal a poca alçada. "El tac- als rocòdroms, això és presa na- pots sortir del municipi, gent que
anava a escalar a fora s'ha hagut
te és com si estiguessis escalant tural", remarca Álvarez.
En aquest mur no només hi ha de recloure en aquest petit paraen una paret de calcari. Molt més
agraït que una presa prefabrica- lloc per a la veterania. Eduardo dís, que de moment està molt bé,
da", apunta. Amb 65 anys, Ferran Benito, de 39 anys, en fa un que mentre no el tanquin", conclou
Álvarez fa boulder les mateixes hi ve a escalar. "Normalment ana- amb incertesa.

Per Arseni, "qui
anava a escalar a
fora s'ha hagut de
recloure en aquest
petit paradís"

•

Gràcies al suport de:

FUTBOL

Jornada 10
CE Europa 2 - 2 CF Igualada
Classiﬁcació
1. AD Son Sardina 24 punts.
8. CE Europa......... 12 punts.
Jornada 11
AD Son Sardina - CE
Europa (10-01, 13h)

BÀSQUET
Copa Catalunya
masculina
Fase regular - 01B
Jornada 1
El Círcol Cotoniﬁci
Badalona - UE Claret
(ajornat)

Divisió d'Honor femenina
(Grup A)
Jornada 7
CN Catalunya 10- 18 CN
Sabadell
Jornada 6
Boadilla - Catalunya
(Ajornat)
Classiﬁcació
1. CN Sabadell .......22 punts.
5. CN Catalunya..... 3 punts.
Jornada 8
CN Catalunya - CE
Mediterrani (30-01, 12:45)

FUTBOL SALA

Fase regular - 03B

3a estatal masculina (Gr2)

Jornada 1
AESE - Vedruna Gràcia
(ajornat)
Lluïsos de Gràcia - Centre
Catòlic L'H (ajornat)

Copa Catalunya femenina
Fase regular - 01B

Jornada 10
Gràcia FS 1 - 5 Les Corts
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ....27 punts.
9. Gràcia FS ............ 4 punts.
Jornada 11
AE Xarxa Horta - Gràcia FS
(9-01, 17h)

Jornada 1
SaFa Claror - descansa

HOQUEI PATINS

HANDBOL

3a Catalana masculina
(Grup C2)

2a Catalana Juvenil
masculina
Grup C (Handbol Claret)
Reinici de la competició:
pendent

Classiﬁcació
1. Igualada HC ....... 6 punts.
3. CH Claret ........... 3 punts.
Jornada 3
Igualada HC - CH Claret
(ajornat)

Opinió
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Cartes al director
Pi i Margall, no derrotisme

Editorial

2021, l'any de les persones

Sóc el Marc Vilà, veí de Camp d'En Grassot,
i vaig llegir els dos articles recents sobre
les obres del carrer Pi i Margall, els quals
volia comentar amb vosaltres. Primer els
hi vull donar les gràcies per la labor d'escriure i publicar l'Independent de Gràcia.
Els contacto simplement per entendre la
seva posició respecte a la reforma del carrer, ja que en el primer article la última frase de "per demanar que no quedi", doncs
em sembla força derrotista enviar aquest
missatge a la gent del barri. La gent té dret
en pensar a tenir una avinguda com la de
Mistral (la qual ﬁquen d'exemple en el seu
article), i la de poder disfrutar d'un carrer
sense cotxes, amb més verd i espai pel vianant. El despatx d'arquitectes que porta la
redacció del projecte advoca per un carrer
quasi peatonal, ja que té sentit aproﬁtar
una avinguda gegant amb tan poc trànsit com el carrer Pi i Margall. El carrer té
l'oportunitat de convertir-se en un eix social i econòmic pel barri. On la gent i les
famílies del barri puguin disfrutar de l'aire lliure, sense por a cotxes o motos, amb
verdor, amb ocells, etc. Es podrien dur a
terme activitats culturals, socials, mercat
al carrer, etc. Inﬁnitat de possiblitats. El diari de referència de Gràcia hauria d'intentar que els somnis de la gent del barri es
puguin fer realitat, i ajudar a la causa, no
enviar missatges derrotistes com si el que
es demanés fos una quimera, quan des del
meu punt de vista em sembla el mínim que
es pot demanar veient els moments que
estem vivint. Dit això, sembla que no hi ha
la suﬁcient voluntat política al districte per
fer d'això una realitat, ja que tot comença i acaba amb la Vila de Gràcia, i la resta
de temes semblen secundaris. Pi i Margall
pot ser un referent, un abans i un després,
un exemple del que es pot esperar amb la
transformació de l'Eixample. La Covid ens
ha fet veure les deﬁciències extremes que
Barcelona té com a ciutat i en concret en
el nostre districte de Gràcia, on el verd i
els espais amples manquen. L'eslogan dels
caps de setmana podria ser per sempre,
i per això els hi demano que aboguin per
guanyar els carrers de nou! És una oportunitat única i ho hem d'aproﬁtar.
Marc Vilà

E

l món, amics de L'Independent, està fet una merda, i els mitjans de
comunicació no hem vingut ni a endolcir ni a amargar l'existència,
sinó simplement a retratar-la i a explicar-la en tota la seva complexitat. I aquest 2021 ha volgut que comencessin al carrer, on sempre hi
ha notícies, fent una entrevista a la gent del Rebost Solidari. Va ser la
vigília de Reis, i el petit economat del carrer Reig i Bonet estava ple de
gent omplint la bossa sense pensar massa en la bogeria consumista que
també enguany s'ha desfermat.
El Rebost Solidari és una iniciativa nascuda exactament ara fa un
any, sorgida de la iniciativa de mitja dotzena de veïns inicialment vinculats a l'ANC i ara multiplicats i recolzats per voluntaris de totes les
sensibilitats. És una història d'èxit trista, perquè només en un any la
plantofada de la crisi sanitària ha fet que els 367 usuaris inicials que
l'Ajuntament va adjudicar a l'economat s'han multiplicat per deu: gent
que no ha cobrat l'ERTO, gent amb família i ﬁlls més o menys acomodats que mai no s'haurien pensat que no li quadrarien els comptes del
menjar, gent que no dorm al carrer però que en aquests últims deu mesos ha vist les orelles al llop, de molt a prop.
La gent del Rebost Solidari, en aquest primer any, sempre que hem
parlat amb ells, ens han transmès una alerta que al setmanari ja advertien des del nostre naixement (busqueu o veniu a veure a la redacció el
nostre número 3): a Gràcia hi ha gana. La gent del Rebost ens han transmès una alerta, però també una angoixa: no arribem, ni ells com a entitat, ni nosaltres com a societat, no només a donar resposta a aquesta
gana sinó a ser conscients que això existeix entre els veïns que tenim
més a prop.
Aneu al Rebost. Sortireu tocats, plorant, com nosaltres. Prou hedonisme. A Gràcia hi ha gana.

Els Castellers de la Vila de Gràcia han aconseguit aquestes
festes entrar en la llista curta d'impulsors d'innocentades
que tothom s'empassa. En el record d'aquest petit esport per
als cors senzills, al setmanari hi hem contribuït anys enrere amb el canvi de seu a Casa Vicens o amb aquella primera trobada de
British Gawkers, miradors de monuments... També recordem quan CDC
va difondre un 28 de desembre la broma que el carrer Astúries seria peatonal... Aquest any, abans d'empassar-nos la broma dels Castellers,
vam preguntar a les nostres fonts: "Canviar el nom de Can Musons?".
Resposta: "Afegir alguna cosa de Sarrià; seria afegir més que canviar
nom". Repregunta: "Can Musons Osea?". Resposta: "Sí". ja no va colar...
El
dependent

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

Programació
Ràdio Gràcia 2020

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4
Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5
Programa quinzenal.
6
Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis.

Cinisme
Conxa Garcia

P

arlem de cinisme. A InfoLibre llegia com Domus Vi, pertanyent a un
d’aquests fons de capital privat, que
regentava residències per a gent gran,
parlava al Parlament gallec dels 2.100
morts en els seus centres “sense un gest
de penediment”. Va dir: “No ens avergonyeix guanyar diners tenint cura dels que
més ho necessiten”. “Havien facturat més
de 600 milions el 2019, que en part acaben al paradís ﬁscal de Jersey, a través

L'atenció a les persones
i els serveis bàsics
són molt atractius
per fer diners
d’una complexa trama societària que realitza actuacions ﬁscals irregulars per evitar el pagament d’impostos”. Empreses
que pertanyen a Fons d’aquest tipus també gestionen serveis d’atenció domiciliària, centres de salut mental o d’atenció a
la discapacitat, en règim privat o concertat amb les administracions, és a dir, beneﬁciant-se de diners públics.
També trobem aquest Fons darrera de molts desnonaments, ja que han
acaparat molts habitatges i ediﬁcis i no
tenen cap càrrec de consciència en fer
fora els i les llogateres. També en serveis
sanitaris, etc. Es tracta de conglomerats
que no estan especialitzats en res que no
sigui treure’n guanys. Tot és susceptible
de mercantilització i l’atenció a les persones i els serveis bàsics són molt atractius per fer diners. Quan defensem el
sector públic, no ho fem perquè sí.

•
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Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic
El Coll (5)

17 a 18 h

Espai Solidari (1)

Música a Ràdio
Gràcia

Tobacco Road

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El
Coll (5) Las tardes a
Gràcia (6)

18 a 19 h

Toc Escapulat

Ones de Dones
(2)

Gràcia
Multiesports

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a 20 h

Tot comerç

Pop Go The
Beatles

Tertúlia Política (3)
– Sota el Pont (4)

Música i
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

Retransmissió dels partits de CEE Europa
fora de casa (cada 15 dies)

de Gràcia

Ull de
dona

Opinió
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Plataforma Salvem L'Alzina

Dia de Reis

Seguir avançant, junts, per
salvar l'alzina i les casetes

S

alvem l’Alzina i les Casetes continua treballant
per tal que el projecte i la materialització d’aquest
petit-gran espai de vida a la Vila de Gràcia pugui
col·laborar a resoldre els problemes d’emergència
climàtica i d'habitatge que patim, en la mesura del
possible, considerant el valor patrimonial natural i arquitectònic de la ﬁnca.
Encetem una nova etapa del procés, en la qual toca decidir què i com ho volem. I les assemblees continuen obertes
a totes les persones que vulguin contribuir-hi, amb i des
del respecte. Per escoltar, compartir, aprendre, opinar, debatre, consensuar... Juntes. Malgrat tot.
Davant de l’aparició d’un escrit al Decidim Barcelona i la
recent carta al director en aquest setmanari per part d’alguns/es veïns/es, volem manifestar que som un col·lectiu
de base assembleària, des de l’ocupació de l’espai ja fa més
de dos anys. Els debats mantinguts, les actes de les assemblees, i tota la informació sobre les campanyes es pot trobar a la pàgina web: https://www.salvemlalzina.org.
Ens sorprèn que els signants aﬁrmin que “les casetes estan descatalogades”, ja que no és cert, tal com ens va explicar fa poc l’Ajuntament en una reunió a la qual també va
assistir algun autor dels escrits, i de la qual vam informar
a tothom en la posterior assemblea.
Les Casetes no sols no han perdut la ﬁtxa de catalogació
en cap moment, sinó que ja estan catalogades deﬁnitivament.
La força d'aquest moviment veïnal i heterogeni es fonamenta, entre altres, en el rigor dels nostres arguments,
prèviament consensuats entre qui s'implica en la lluita.
Per això insistim a reclamar la màxima rigorositat en la
difusió de missatges i informacions relatives al procés, i
evitar declaracions falsejades que interfereixen en l’assoliment de l’objectiu comú.
Totes vam signar demanant la catalogació de l’alzina i
les casetes; ho hem aconseguit, i en el document hi ha l’informe expert de les condicions per a la seva preservació,
d’obligat compliment. I les casetes, insistim, també. Dir el
contrari és desinformar.

Clara Darder

À.G.P.

Gràcies al 'padlet', una eina de
programació lliure, crearem un
mapa de ruta que ens permeti
veure els punts d'unió
Convidem a tothom que vulgui a llegir l’extens informe patrimonial de la Modiﬁcació de PGM (pàgs. 145251), sobre el que vàrem redactar un plec d’al•legacions.
(Disponibles a Salvemlalzina.org).
Tenint en compte tant el moment actual com la diversitat de sentirs, hem creat un mur virtual (https://padlet.
com/salvemlalzina/idees) on expressar-nos respecte els 5
temes principals i recurrents de les últimes assemblees.
Les opcions van des de penjar-hi una idea o fer alguna aportació a un comentari existent, ﬁns a posar likes a
aquells que ens agradin o compartir-hi imatges i enllaços.
Tot suma. Gràcies al padlet, una eina de programació lliure, crearem un mapa de ruta que ens permeti veure els
punts d'unió per seguir avançant, juntes.

•

L

a culminació de les vacances s’acaba
amb el matí de Reis. Tots els adults de
les cases, la nit anterior, treballem de
valent per deixar-ho tot preparat per fer
contents als nostres petits. I quan surt el
sol, tots fem carreres esparverats camí
del menjador per trobar-nos els regals.
Ulls brillants, somriure d’orella a orella,
i els dits ben estirats per trencar caixes
i papers d’embolicar amb els múltiples
presents. ¡Què maco és ser petit el dia de
Reis! I nosaltres els adults? Fruïm tant
com els petits? Ho fem per què ells estan
contents o per què encara ens queda un
infant dintre nostre? Ara anem vestits de
grans, ens creiem seriosos, estem rígids,
i ens costa expressar les nostres emocions. La societat, la feina, les responsabilitats, la maduresa ens van encarcarant al
llarg dels anys. El matí de Reis però ens
desprenem de tota aquest cuirassa per
seure de nou al terra del menjador i obrir
aquella espontaneïtat amagada que encara ens queda. Parlant amb naturalitat de
les petjades de camell que hi ha al balcó,
o l’aigua que s’han begut els tres reis, o
“jo volia trobar-los, mama”.
-A tu et portaven regals quan eres petita? -Si, ﬁlla. A quin rei li vols donar la
carta? Quin t’agrada més?-El rei ros i el
blanc porten corona i tenen molta panxa, i el rei negre porta turbant i està molt
prim. Oi que si, mama?-Ostres si, no m’hi
havia ﬁxat, bonica.
Per a mi poden ser foteses però per a
ella la diferència entre els reis sembla que
és molt important. I jo m’amollo amb la
innocència infantil que queda dintre meu
i amb la il·lusió que recupero per veure-la
feliç. És llavors quan me n’adono que haig
d’exercitar i mimar aquesta innocència
perduda que he anat malmetent sense
voler però que en els ulls de la meva ﬁlla
la torno a recuperar. I miro a altres pares
i mares que fan cua per deixar la carta
als tres mags i penso: potser el món seria
més senzill i llaminer si deixéssim brollar
l'infant que portem tots dintre. M’ho he
posat com a deures emocionals d’aquest
any, ser més espontània, més assilvestrada i feliç, recuperant la mirada innocent
de l'infant que encara conservo, i que la
meva ﬁlla em recorda que tenia massa
amagada. I vosaltres, encara manteniu la
innocència del vostre infant interior?

•

Gràcies al suport de:

Opinió
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Sílvia Mayor, professora

Obrim portes,
tanquem ferides

Lucía Etxebarría
Silvia Manzanera

N

o et penso votar mai, Irene
Montero. Ni encara que ho pogués fer, ho faria. Ni a cap representanta teva aquí o arreu, ni tampoc a
cap dels palmeros que et ronden a cada
moment a Twitter. Tampoc a progres
posmoderns que es pensen que saben
molt més de feminisme que les dones,
com és Alberto Garzón, que va fer fora
a Lidia Falcón, presidenta del Partit
Feminista “per reaccionària”; o sigui,
per no estar d’acord amb la llei trans
que està preparant Unidas Podemos.
De res ha valgut que sigui un referent
de la lluita feminista, ella, tota la vida
enfrontant-se a cavernícoles ara ha perdut el respecte a casa seva.
I jo que pensava que el govern que
anava a canviar-ho tot volia obrir debats i defensar les idees amb argu-

En comptes d'aplaudir
la humiliació cap a una
dona, podia haver obert
un dels seus llibres
ments i no amb la violència que fan
servir a les xarxes. Venien disposats
a millorar les condicions de vida de
la majoria de les dones, però es veu
que primer era fonamental canviar el nom de "Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades" a
"Instituto de las Mujeres". Simone de
Beauvoir, que segur que s'ho mira tot
des d'allà on sigui, ho anotaria a la llista
de victòries feministes. És per fer-se un
fart de riure si no fos un drama tot plegat. Qui no deu haver rigut gens ni mica
aquest ﬁnal d'any haurà estat Lucía
Etxebarría. Sí semblava molt contenta
Montero quan el col·lectiu COGAM li va
atorgar el premi "Ladrillo" per "terfa".
En comptes d'aplaudir la humiliació cap
a una altra dona, el millor que pot fer
la ministra és obrir el seu darrer llibre,
Mujeres Extraordinarias, que l'escriptora
ha autoeditat, promocionat, distribuït i
defensat. Ets una gran, Lucía.

À.G.P.

s el primer número del Nou Any. És el primer després d’un any extraordinari. (Us recordo la deﬁnició d’extraordinari del DIEC: Que està fora de
l’ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat.)
I és per això que a casa no hem acabat l’any sense fer
DOS esforços extraordinaris: el primer, celebrar un Nadal
contingut, és a dir, prenent totes les mesures preventives
possibles per no contribuir a la propagació del virus. I el
segon esforç, fer cas a la tornada d’una cançó de Gloria
Estefan: “Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas” (llegiu-lo amb ritme de salsa, per descomptat!)
Cada Nadal, i sobretot per Cap d’Any, s’acostuma a fer
balanç de l’any viscut. Enguany jo també l’he fet, com
sempre, però he intentat, tot i que ha estat un any especial, fer-lo en positiu.
Alto! Com pot demanar aquesta que fem balanç en positiu??!! Caaaalma: que no se m’ofengui ningú per demanar
això, ara m’explico:
Hem viscut un any difícil, complicat, durant el qual
hem perdut a gent que estimàvem, hem patit pels nostres
llocs de feina, ens hem adaptat com hem pogut a la nova
situació i, si esteu llegint això, és que hem sobreviscut. I,

É

Si somriem, contagiem al del nostre
costat la nostra alegria, perquè amb
el cap ben alt tot es veu millor
com a supervivents, amb potser múltiples ferides, incerteses i decepcions, ens hem d’aixecar i no podem fer una altra cosa que mirar el futur amb bona cara.
Això signiﬁca per a mi la tornada de la cançó: tanquem les ferides, curem-nos, fem servir la petita pausa
d’aquests dies en refer-nos i encarem, si us plau, aquest
any que tot just comença amb ganes de menjar-nos el
món: Obrim portes! Que entri l’aire fresc (missatge patrocinat pel Departament de Salut)! Renovem-nos!
Hem passat, en general, un mal any, però 2021 no mereix, ni nosaltres ho mereixem, seguir ensopits i capcots:
tanquem ferides i mirem allò positiu que ens pot deparar
el Nou Any. Perquè produirem més endorﬁnes; perquè si
somriem, contagiem al del nostre costat la nostra alegria,
perquè amb el cap ben alt, tot es veu millor!
Bon Any Nou a tothom!

•

•

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals
Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

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

Exposicions
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.
A través del perﬁl d'Instagram de Casa
SEAT els usuaris podran escollir quins
models volen que s'exhibeixin les darreres setmanes d'entre una preselecció i recuperar així vehicles especials com el 600
Formichetta o el Marbella Playa de 1992.
Casa SEAT (pg. de Gràcia, 109), de 9 a 21 h
Fins al 30 de gener
Exposició Senyores. Il·lustracions de l'artista Sandra Olivé. Un retrat naïf i singular de dones que comparteixen una història, una vida i una terra.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
L'estació de Metro del Coll – La Teixonera
acull una exposició amb les imatges dels
comerciants de l’associació del barri del
Coll. L'acció vol visibilitzar sota terra el
comerç de proximitat existent i, al mateix
temps, dinamitzar-lo amb la l’eslògan "Al
teu barri, de tot i a prop". Els cartells porten un codi QR insertat a través del qual
els usuaris del transport públic podran
accedir a la pàgina web de l’entitat Coll
Amunt. Aquest projecte ha estat subvencionat per Barcelona Activa a través del
programa Impulsem el que fas.
Metro del Coll-La Teixonera
Fins al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau
Antiguitats ha volgut aprofundir en el
procés de creació d’un artista. A la seva
nova exposició fan ús del terme “ultraacadèmies” emprat al segle XIX pel crític
d’art Raimon Casellas per referir-se a les
obres carregades d’un erotisme impropi
de la seva època.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)
Fins al 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. Aquest llibre
forma part de les accions commemoratives de l’Any Perucho 2020 juntament amb
l’exposició que coorganitza la Institució
de les Lletres Catalanes a la Biblioteca
Jaume Fuster ﬁns al 17 de gener de 2021,
ara tancada temporalment per les mesures covid-19. Aquesta mostra és un homenatge de les Biblioteques de Barcelona a
l'escriptor gracienc.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)
Fins al 2 de febrer
Un pessebre diferent. Aquest és el quart
any que Josep M. Contel presenta a la
Violeta aquesta proposta que ja s'ha convertit en un clàssic de l'agenda nadalenca
de Gràcia, el pessebre fet amb ﬁgures de
Playmobil. Enguany amb noves escenes.
La Violeta (Maspons, 6)
Pessebre amb ﬁgures de Playmobil. El
casteller gracienc Martí Urgell ha decidit
compartir la seva aﬁció pels Playmobil

Cedida

amb un pessebre a Can Musons.
Fundació Festa Major (Alzina, 7-9)
Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un
núvol al cel i dos peus a terra en pintura, Mariona Berenguer amb About Desire
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges!
en gravat. “Mariona Berenguer considera que el desig ens atrau cap a la seva
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu
l’artista com un navegant solitari enmig
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell
a la deriva, per no viure pressionat pel
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transformar la societat lluitant per la memòria de
les dones que havien assolit uns drets a
l’Espanya republicana que foren arrabassats per l’adoctrinament de la dictadura.”,
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’exposició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de
8 de la tarda
Fins al 22 de març de 2021
Exposició Olor de Tardor. La primera casa
de Gaudí ret homenatge al perfumista, artista i col·leccionista d'art que va morir el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Recomanem

'Almanac 40 anys' al Tradicionàrius
El Festival Tradicionàrius engegarà la 34a edició el proper divendres 15 de gener
amb el concert inaugural 'Almanac 40 anys'. La música dels veterans Eduard
Casals, Sergi Vergés, Jordi Macaya, Saki Guillem, Eliseo Parra i Jordi Fàbregas es
mesclarà amb la dels més novells: Cati Plana, Jordi Barbet “Kami”, Iu Boixader
i Roger Andorrà per celebrar els 40 anys d'Almanac, el primer disc de La Murga
l’any 1981. D’aquella experiència van sorgir nombroses propostes com ara les
quatre edicions del Sarau de Primavera als Jardins de l’Antic Hospital de la Santa
Creu (1982,1984,1985,1986) precedents del naixement del Festival Tradicionàrius.
Divendres 15 de gener al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

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

,Dijous 14 de gener
Dijous creatius: el casal infantil proposa
una manualitat artística i creativa per elaborar a casa. Per aquestes propostes només seran necessaris materials fàcils de
trobar. Podreu consultar la manualitat de
la setmana a l’instagram del casal infantil:
@cilasedeta

Actes

Divendres 15 de gener
Teatre: El senyor Enric lloga habitació.
Cia Vada Retro.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Divendres 8 de gener
Tango, historias, amor y humor, amb
Lucila Laske.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dissabte 9 de gener
Mercat de Pagès de Vallcarca. Venda directa de productes de petites cooperatives
i productores, de temporada, de proximitat, ecològics, artesanals...
Plaça del Metro de Vallcarca (Av.
Vallcarca, 100), de 10 a 14 h
Teatre: Escocía. De Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h
Teatre: La vida secreta de Tennessee
Williams. Dirigida per Francesc CerróFerran.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dimarts 12 de gener
Escola de pensament. Espai de diàleg, crítica i debat, organitzat pel Teatre Lliure
i dinamitzat per Marina Garcés i Albert
Lladó, en el qual les eines de la dramatúrgia i la ﬁlosoﬁa serveixen per posar sobre
la taula els grans conﬂictes del present.
Aquesta tercera sessió proposa La trobada amb l'altre: més enllà del mur, la guerra o el diàleg. Amb Lara Díez Quintanilla i
Ahmed Ghazali
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18.30 h

Dissabte 16 de gener
Teatre: El senyor Enric lloga habitació.
Cia Vada Retro i dirigit per Albert Capel.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Dilluns 18 de gener
Coneixement i convivència davant la pandèmia. Del genotip al fenotip, adaptació i
la PCR. A càrrec de Miriam Merenciano.
Canal de YouTube de Biblioteques de
Barcelona, a les 18.30 h
Dimecres 20 de gener
Filosoﬁa: Natura/cultura, superar el dualisme. Nomos o physis: la democràcia
contra la idea del poder natural. A càrrec
de Francis García Collado.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30 h
Diumenge 24 de gener
Jam session de claqué Tap Jam.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Entitats

Diumenge 10 de gener
Espectacle: El bagul de la música tradicional, a càrrec del Duet Daura, que donarà a conèixer al públic familiar alguns
dels instruments tradicionals més coneguts del territori pirinenc i de la resta de
Catalunya.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 12 h
Dilluns 11 de gener
Tallers per a la gent gran des de casa.
Country online. De 16.30 a 18 h
Dimarts, manualitats.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Dimecres 13 de gener
Club de lectura per a la gent gran des de
casa. De 18 a 19 h
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

Dilluns 18 de gener
Club de lectura en format virtual. Amb
la periodista i poeta Anna Ballbona al
capdavant. Les inscripcions es poden fer
a clubdelectura@lluisosdegracia.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-9)
Diumenge 24 de gener
Teatre: En patufet, a càrrec de la cia el
Centre de Titelles de Lleida.
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 7-9), a les
12 i a les 17 h

Amb el suport de

Cultura
Gràcia manté
espectadors al teatre
i centres cívics però
recula en rodatges
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Breus

La Fundació
Felícia Fuster
celebra 100 anys
de l'artista
Foto: Cedida

La Generalitat ha declarat
2021 Any Felícia Fuster en
complir-se el centenari
del naixement de la poeta
i artista nascuda el 7 de
gener de 1921 a Barcelona.
La Fundació que l'artista
va crear i que porta el
seu nom prepara tot un
seguit d'activitats que es
desplegaran els propers
mesos per tal d'ampliar i
aprofundir el coneixement
"d'una obra agosarada
i original, experimental
i compromesa amb els
joves, amb els drets de les
dones i en la construcció
d'un món millor".

El Teatreneu, entre les deu primeres sales privades a la ciutat,
i la Sedeta, tercer amb més públic a les activitats culturals

Silvia Manzanera

L

'anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2020, una
radiografia que l'Independent ja va concretar en el
plànol local al número 826,
apunta les tendències generals
pel que fa a la cultura al districte i
aporta dades sobre el seu estat de
salut abans de la pandèmia. Així,
Gràcia va registrar el 2019 un total de 176.164 espectadors al teatre, només sumant sales privades
més el Lliure de Gràcia (a l’informe no entren espais alternatius o
entitats històriques com el Centre
o Lluïsos, que també tenen programació estable de teatre). Pel que
fa a centres cívics, La Sedeta -amb

La Fontana obre
la convocatòria
per a la 2a Mostra
d'Art Feminista
L’Espai Jove la Fontana
obre ﬁns al 12 de febrer
la convocatòria per
participar a l’exposició
col·lectiva d’Art Feminista,
que se celebrarà del 9 al
30 de març a l’equipament
gracienc, i que gira al
voltant de la reapropiació
del cos propi sota el títol
“Els nostres cossos”. La
convocatòria va dirigida a
dones artistes o col·lectius
ﬁns als 29 anys i residents
a Barcelona.

167 entitats usuàries- es posiciona
com a tercer equipament de la ciutat en nombre d’espectadors d’activitats culturals, amb 23.237 assistents d'un total de 151 propostes, a
prop de la segona posició, el centre
de Sant Martí amb 25.988 espectadors. En canvi, en els darrers anys,
Gràcia ha perdut posicions respecte d'altres districtes pel que fa als
rodatges i passa dels 225 permisos de ﬁlmació el 2015 ﬁns als 95
de l'any 2019, molt lluny de Ciutat
Vella (630), Sant Martí (596), l'Eixample (519) o Sants (401).
El Teatre Lliure de Gràcia, amb
un 87,9% d'ocupació, va registrar el
2019 un total de 27.036 espectadors,
amb 156 funcions. Per la seva banda, el Teatreneu, concretament la
Sala Xavier-Fàbregas, amb 77.696,

Cultura als equipaments. Tot
i quedar lluny de la primera
posició, que és per al Casinet
d'Hostafrancs, amb més de 700
activitats culturals i una entrada
de 44.695 persones, Gràcia obté
la tercera posició de la llista de
ciutat amb la Sedeta (23.237). En
canvi, el centre cívic del Coll va
registrar el 2019 2.580 assistents.

L'entrada del Teatreneu, a Ramón i Cajal, aquest dijous. Foto: À.G.P.

és la sala privada amb més espectadors del districte i se situa entre
les primeres deu a Barcelona; més
21.272 espectadors de la sala Cafè
Teatre (43% d’ocupació). En aquesta llista també apareixen el Jove
Teatre Regina, amb 34.160 (55,9%
de l'ocupació), l'Almeria Teatre, que
amb 24 espectacles i 198 representacions va aconseguir una entrada
de 8.344 (44,9% d’ocupació); l’antic
Porta 4, amb 5.683 espectadors, 61
obres i 203 representacions (56,9%
d'ocupació), i altres espais escènics,
com la Badabadoc, que van tenir
una entrada de 1973 persones, en 14
espectacles i 81 funcions (49,3%).
En un plànol més anecdòtic, l'enquesta sobre la cultura i el lleure

per districtes, assenyala que el 70%
dels graciencs entenen l'anglès, el
58% el parla, el 62,9% llegeix premsa diàriament i el 61,2% mira TV3
com a primera opció.
Segons l’anuari, el 2019 el nombre de titulars del carnet de biblioteques depassa el milió de persones, un 3,7% més que l'any anterior.
Pel que fa al nombre de visites, la
Jaume Fuster destaca en aquest
àmbit amb 745.728. Els museus
atrauen 12,7 milions de visitants
(un augment de l’1,6%) i els espais
d’interès arquitectònic més d’11,7
milions de visitants (un 4,1% més
que el 2018). En canvi, a l'àmbit dels
audiovisuals, el nombre de sales de
cinema continua a la baixa.

•

El repor

La iniciativa de Josep Maria Cortina en format bloc amb la cultura
com a protagonista ha anat sumant mans i lectors; i en vol més

Prova i error
S. Manzanera

T

ot va començar per les ganes de difondre i compartir continguts de fotograﬁa,
música i literatura amb amics i
coneguts, i el format escollit va
ser el de bloc. Això va ser fa ara
12 anys i Josep Maria Cortina
segueix alimentant cada setmana la pàgina Prova i error amb
nous articles. Com un rellot-

ge, cada diumenge a la nit, envia el butlletí. A més de créixer
en seccions, aquesta iniciativa cultural sorgida a la Vila
s’ha alimentat de moltes més
mans que col·laboren de forma
regular, una d’elles, les de l’actriu gracienca Imma Colomer.
“Quan ella s’hi va sumar, crec
que el projecte va fer un salt”,
explica l’impulsor de Prova i error. I la seva companya apunta: “Ens ho passem molt bé fent

aquesta feina”. Precisament,
d’acord amb Cortina, la feina és
més la de fer “recerca i selecció” perquè l’oferta cultura de
la ciutat és molt “àmplia i diversa”. En aquest sentit, el bloc
és variat i de caràcter “generalista i universal”, amb seccions d’òpera (cada dilluns una
ària), literatura, gastronomia,
teatre, cinema i sèries, exposicions, fotograﬁa o ciència. Es
publiquen cinc post setmanals i

Una de les trobada de l'equip del bloc cultural 'Prova i error'. Foto: Cedida

calculen que aviat arribaran als
3000. Tenen 750 subscriptors al
butlletí i uns 300 lectors setmanals. Però tot i que això ho fan
per amor a l’art, tenen l’objectiu

i l’ambició de millorar aquests
números i arribar a molta més
gent. Res tan fàcil com teclejar Prova i error al navegador. I
gaudir de la cultura.

•

Cultura

L’Independent de Gràcia 15
8 de gener de 2021

El col·lectiu Mos
Maiorum reﬂexiona
sobre la massa i la
revolució a 'Turba'

crítica
d’art

Enric Mauri, la bogeria de l'art
Ramon Casalé Soler

A

Estrenat aquest octubre al festival Temporada Alta, la peça
arriba al Lliure de Gràcia en format presencial per primer cop

S.M.
s possible una revolució? Fins
a quin punt cal obeir? Quanta
violència estàs disposat a suportar? Aquestes preguntes són algunes de les qüestions que es planteja el col·lectiu
Mos Maiorum a Turba, un treball
en procés que va començar en residència, es va mostrar a l'escenari
de la Sala Fabià Puigserver i l'espectacle acabat es va estrenar a l'octubre al Temporada Alta. Ara arriba
al Lliure en format presencial per
primera vegada: del 14 al 24 de gener a la sala del carrer Montseny.
"La nostra recerca va començar reﬂexionant sobre la pregunta motriu Què pot fer un cos?, què
poden fer mols cossos?", explica la
companyia. Però la pregunta inicial
va generar noves qüestions també
provocades pel moment excepcional: què cal perquè succeeixi una
revolució?, quins són els referents
que ens parlen des del passat?, perquè hauríem de revolucionar-nos
ara? En paraules de la companyia,
aquestes són només algunes de les
qüestions motrius d'una obra que
tracta un tema "d'una naturalesa
tan àmplia i inabastable que resulta impossible oferir respostes conclusives". De fet, el desig de Turba
precisament és aquest: "mobilitzar
l'interior de l'espectador i propiciar el pensament col·lectiu en aquets
temps de distància social i de canvi
de paradigma".
Mariona Naudin, Alba Valldaura
i Ireneu Tranis van formar el 2015
Mos Maiorum amb la intenció de
generar un teatre de gest polític
que es nodrís del documental i de
l'antropologia. La darrera propos-

É

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Los Croods: Una nueva era. Dv,
ds, dg, dc i dj, 15.55, 18.05 i 20.10.
• La última gran estafa. Dv, ds, dg,
dc i dj, 17.55 i 20.05.
• Mi amigo pony. Dv, ds, dg, dc i dj,
15.45.
• Trolls 2, gira mundial. Dv, ds, dg,
dc i dj, 15.50.
• El pequeño vampiro. Dv, ds, dg,
dc i dj, 17.50.
• Hasta el cielo Dv, ds, dg, dc i dj,
19.45.
• Salvaje. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00,
18.00 i 20.00
• Wonder Woman 1984. Dv, ds, dg,
dc i dj, 16.00 i 19.05.

la galería H2O (Verdi, 152) es presenta l’exposició
"Happy accidents" de l’artista multidisciplinar
Enric Mauri (Cardedeu, 1957), co-comissariada
per Gabriel Virgilio Luciani i el propi artista, on s’exhibeixen una sèrie d’instal·lacions que fan referència
a la bogeria dins d’un entorn minimalista, conceptual i art povera, on reﬂexiona sobre aspectes de la vida
quotidiana en un moment delicat com és l’actual condicionat per la pandèmia. Mauri posseeix una extensa
trajectòria en diferents camps artístics com són l’escultura, la pintura, el dibuix, el vídeo, la performance
i la instal·lació, gràcies a més de quatre dècades d’activitat creativa. Ha participat en nombroses exposicions
individuals i col·lectives en galeries, centres culturals,
museus i ﬁres nacionals i internacionals. A més té
obra en espais públics a Barcelona. Ha creat revistes i
espais d’art, així com ha realitzat tasques de comissariat, principalment cicles d’art contemporani.
L’exposició consta de set peces, totes elles realitzades enguany. La majoria de les obres s’han creat a
partir d’objectes trobats
al carrer o bé que li han
estat donats. Encara que
a priori sembli que totes les obres no tinguin
relació entre elles, no és
ben bé cert, ja que fan
referència a la idea de
l’absurd i de l’inexplicable. Per això la primera
peça que es troba el públic són unes senyals de
trànsit disposades aleatòriament a mode d’escultura,
unides per un trípode i al mig apareix una escopeta. El
motiu pel qual l’artista concep aquesta escultura és el
de preguntar-se quin ús van tenir aquestes senyals durant el conﬁnament. És obvi que en aquells mesos no
tenien el mateix que en l’actualitat. Això el va portar a
reﬂexionar sobre una situació tan excepcional com va
ser que s’aturés pràcticament la mobilitat urbana.
També hi ha una peça on apareix una canya de
bambú recolzada a la paret que fa de suport d’una guitarra, i a sota d’ella hi ha una màscara que representa al personatge del còmic americà del Joker, i a al seu
costat hi ha un cavall i la seva cria de joguet que està
mamant. En conjunt són una sèrie d’objectes que no
tenen relació entre ells, en canvi Enric Mauri sí que
els vincula, ja que li evoquen records de joventut.
Una altra instal·lació singular és un grup de canyes
entrellaçades com si fos un hort on a terra hi ha uns
blocs de ciment dins d’uns envasos de bric. Aquesta
obra ha estat construïda juntament amb l’artista
Nathalie Rey. És com portar el camp a la ciutat, o el que
és el mateix, la natura adquireix protagonisme a l’espai
urbà. Hi ha una videoinstal·lació a partir d’un mirall i
uns vídeos on es veu a l’artista dibuixant en el seu taller,
mentre en un monitort apareixen diverses imatges en
moviment que fan referència al món del pop.

La majoria de
les obres s'han
creat a partir
d'objectes
del carrer

Escena de l'obra 'Turba', al Lliure a partir del 14 de gener. Foto: Cedida

ta d'aquesta companyia es mou entre la ﬁcció i el documental i indaga sobre la capacitat d'actuar junts.
L'espectacle convida a observar

com funciona el gregarisme, quina capacitat transformadora té la
massa i quins mecanismes serveixen per controlar-la.

•

De la gentriﬁcació a la 'turba'.
El primer treball de la companyia
Mos Maiorum (2015), amb aquesta
mateix nom, parlava de la frontera
sud d'Espanya i de la migració. Amb
'Gentry' (Premi Adrià Gual 2017), es van
endinsar en els processos gentriﬁcadors
a Barcelona i a Europa i ara a 'Turba',
unn espectacle que va començar en
residència el focus és el potencial de la
massa i els fenomens revolucionaris.

• El padre. Dv, ds, dg, dc i dj, 17.55
i 20.05.
• En guerra con mi abuelo. Dv, ds,
dg, dc i dj, 15.45.
• Manual de la buena esposa. Dv,
ds, dg, dc i dj, 16.10 i 18.45.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Perfumes. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.
VOSC, 16.00 i 20.00.
• El cerro de los dioses. Dc, 19.00.
• El inconveniente. Dv, 16.00 i
18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 17.00.
• Foto de familia. Dv i dg, 20.00.
VOSC, Dv, ds, dc i dj, 16.00.
• First Autograph for Rana. VOSC,
ds, 20.00.
• El cavaller del drac. Ds i dg, 16.00.
• Les vides de Marona. Dg, 16.00.
• Petzi i la mar salada. Dg, 12.00.
• Las mil y una. Dv, ds, dg, dc i dj,
17.45 i 20.00.

• La dona il·legal (amb presència
del director). Dj, 19.00.
• Allò que no et mata (documental
del mes). VOSC, dm, 19.30.

Verdi. Verdi, 32.
• El padre. 16.15. Dc 18.15 i 20.20.
De dv a dj, 11.30, 18.15 i 20.20.
• Deseando amar. Dj, dv, ds, dg i
dm, 16.00 i 20.10. Dl, dc i dj, 11.30,
16.00 i 20.10.
• Madame Curie. 18.00 i 20.10.
• Perfumes. 16.00 i 18.00. Dj, 11.30,
16.00 i 18.00.
• Emma. 20.00.
• La última gran estafa. 20.10.
• My Mexican Bretzel. Dl, dm, dc i
dj, 16.15.
• Regreso a Hope Gap. Dc i dj,
16.00.
• Manual de la buena esposa.
11.30.

•

• Carmen (òpera en diferit). Dg i
dc, 11.30.
• El arca rusa. Dj, 11.30.
• Escanners. Dj, 11.30.
• Bernini (documental). Dm, 11.30
i 18.15.
• Fellini de los espíritus (preestrena). Dm, 11.30.
• Mi amigo Pony. Dc i dj, 16.00 i
18.05. Dv, ds i dg, 11.30, 16.00 i
18.05. Dl i dc, 18.05.
• Los Croods: una nueva era. 16.00.
Dc i dj, 18.05. Dj, dv, ds i dg, 11.30
i 18.05.
• Pippi i el senyor sense son. Ds,
11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Salvaje. 16.00 i 20.30.
• La vampira de Barcelona. 17.55.
• Manual de la buena esposa.
16.00, 18.15 i 20.05.

• Josep. Dv, dj, dv, ds i dg, 18.00 i
20.30. Dl, dm, dc i dj, 16.15, 18.00
i 20.30.
• Martin Eden. Dv, dv, ds, dg, dl i
dc, 19.45.
• Regreso a Hope Gap. Dc, dj, dv, ds
i dg, 16.00.
• De Gaulle. 16.00.
• Nieva en Benidorm. 18.10.
• El arca rusa. Dj, 20.00.
• Scanners. Dj, 20.00.
• Fellini de los espíritus. Dm,
20.00.
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Nous horaris d’obertura
Divendres de 15:00 a 19:00h (Promoció 50% de descompte).
Caps de setmana i festius de 10:00 a 19:00h (Promoció 25% de descompte).
Reserva les teves entrades a www.casavicens.org
Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

casavicens

CasaVicens

casa_vicens

