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Acord entre Districte i privats
per expropiar Travessia Sant
Antoni 12 i ampliar Anna Frank
L'Ajuntament fa pública la tramitació inicial de l'expropiació que permetrà
aixecar el nou bloc d'habitatge social i la nova alineació amb el carrer Jaén

Albert Balanzà

A

mb les llicències suspeses com a efecte del canvi de
Pla General al nucli històric de Gràcia i als límits
dels barris graciencs limítrofs, les novetats en els
plans d'habitatge públic surten amb comptagotes.
Però aquests dies ha estat el cas: amb data 1 d'octubre i difós pel BOP a finals de la setmana passada l'Ajuntament ha fet pública la tramitació inicial de l'acord d'expropiació del número 12 de Travessia Sant Antoni. Traducció:
l'enderrocament del conflictiu bloc que fa cantonada amb la
placeta Anna Frank i la seva substitució per un dels projectes de pisos socials derivats de la desafectació del pla Rambla
de Prat posa en marxa l'ampliació de l'espai públic que hi ha
davant del Centre Artesà Tradicionàrius. La iniciativa municipal ha hagut d'arribar a un acord amb la immobiliària que
va atorgar-se la propietat l'estiu del 2019 amb certa picaresca, perquè la va demanar al límit de la suspensió de llicències i ja s'havia fet públic que el bloc se substituiria. Pàgina 3

El bloc de Travessia Sant Antoni 12, a tocar de la plaça Anna Frank, anirà més enrere per engrandir l'espai públic. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual
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El grup llibertari
Agita't s'integra
a l'Ateneu
Rosa de Foc

Àlex Gutiérrez Pascual

El grup llibertari Agita't,
fins ara vinculat a
l'Ateneu Llibertari i la
seva sectorial de cultura,
s'ha integrat a l'Ateneu
Rosa de Foc. Fonts del
grup han explicat que
és "on millor podem
desplegar el nostre
projecte d'ateneisme
obert en el vessant
social i cultural". Les
primeres activitats
d'Agita't de la nova etapa
seran a la Violeta, amb
una exposició sobre
l'anarcofeminista i veïna
del Torrent de l'Olla
Llibertat Ródenas. També
el grup d'excursionista de
l'Ateneu s'ha bifurcat en
el projecte Albada.

Acte d'Endavant,
Arran i CUP sobre
l'autodefensa
feminista
L'Ateneu La Barraqueta
acull aquest divendres la
segona de les xerrades
del cicle feminista amb
la presentació del llibret
sobre autodefensa i una
taula rodona al voltant
d'experiències locals.
Organitzat per Arran ,
Endavant i CUP, el cicle es
tancarà el 19 de novembre
amb una xerrada de drets
sexuals i reproductius en
context de pandèmia.

Política
Revolta Veïnal obre
contactes amb l'oposició
i no descarta el PSC per
tombar el canvi de PGM

Els set grups de veïns es coordinen per ampliar la protesta per
la pretensió del Districte d'aprovar la reforma a finals d'any
La plataforma fixa
la seu a Frígola
i se seguirà fent
present als òrgans
de participació

Albert Balanzà

L

a proliferació de bolets de
protesta més o menys nombrosos arran de l'aprovació
inicial de la modificació del
Pla General, que desafecta
els mediàtics entrants i sortints
de Travessera de Gràcia o Gran
de Gràcia però que manté expropiacions polèmiques i algunes calendaritzades a Passatge Frígola,
Joanic, Astúries/Àngel o Sant
Josep de la Muntanya, s'està concretant per moments en una nova
plataforma que ja té nom des
d'aquest dimarts: Revolta Veïnal
MPGM Gràcia.
La nova articulació de veïns organitzats suma els set grups que
es van reivindicar units en el consell de barri de Vila de Gràcia dijous
passat i que ja havien intervingut
una setmana abans al consell de
barri de la Salut: No al Passatge
Frígola, Joanic, Protegim L'Interior
d'Illa (Astúries/Àngel), Verntallat,
Maignon i grup de remuntes. I ara
el següent pas, després de la tercera reunió que ja han celebrat units
(i la primera amb el nou nom), és
l'obertura de contactes amb els
partits de l'oposició i fins i tot amb
el PSC, al govern. "Ja hem parlat de
manera individual amb ERC, Junts
i BCNxCanvi i s'ha de parlar també
amb el PSC perquè no és clar que
facin el mateix que els comuns", diuen des de la plataforma.

Ca La Veïna
ja espera un
desallotjament
imminent
El jutjat atorga data oberta i
intervenció policial a reclamació
de la propietat, Haviv Negocios

L'entrada a Sant Josep de la Muntanya, amb el vial que es vol obrir. Foto: A. B.

L'exconsellera Marta Duñach
torna per representar el
Consell de Dones al grup de
Nomenclàtor. El consell, que
aquesta setmana ha debatut els
últims detalls de la jornada de
dones del pròxim 13 de novembre,
ha aprovat el nomenament de
Duñach, que va ser consellera
d'Educació en el mandat 20152019, com a veu de l'òrgan al
grup de treball de Nomenclàtor.

L'objectiu de Revolta Veïnal
MPGM Gràcia, tenint en compte
que el període d'al·legacions al canvi del Pla General ja s'ha tancat, és
que la negociació política i tramitació que BComú vol tramitar per
aprovar la reforma a finals d'any
no acabi prosperant. "Volem intervenir al màxim en la veu de l'oposició", afegeixen les diverses veus
que aquest dimarts s'han reunit
a 2Estones, al local del Passatge
Frígola que es manté afectat.
La plataforma, en la qual hi ha
les cares i veus que aquests mesos s'han deixat veure en nom de
Protegim L'Illa o No al Vial del
Passatge Frígola, troba que cal "seguir fent pressió" perquè el canvi
del Pla General almenys s'expliqui
més i millor. "Amb tres sessions informatives de propostes generals i
55 al·legacions no es pot concloure que ha estat un procés òptim",
conclouen des de Revolta Veïnal.
Ara per ara la plataforma fixarà el
quarter general a 2Estones i anirà
el 4 de novembre a l'audiència pública per seguir apretant.

•

A.B.

Q

uan falten pocs dies per al
tercer aniversari de l'okupació de Ca La Veïna, al
carrer Gran amb Santa
Rosa, el neguit s'ha instal·
lat a l'assemblea de residents: el
jutjat de primera instància 21 de
Barcelona ha decretat data oberta
de desallotjament i intervenció policial a petició del propietari, Haviv
Negocios, encaçalat per un exjugador de futbol israelià amb residència a Santa Cristina d'Aro.
L'assemblea va superar el passat
8 de juny amb un recurs la data ferma de desallotjament "gràcies a la
solidaritat de la nostra xarxa de suport", diuen dos dels seus membres
en conversa amb aquest setmanari,
però des de fa tres anys denuncien

La façana de Ca La Veïna a Gran amb Santa Rosa Foto: A.B.

que han patit la intervenció d'Outokupa, seguiments, incendis provocats i trucades amenaçants.
A la finca també hi viuen un propietari i un llogater que no estan

afectats pel procés de desallotjament, però l'assemblea subratlla
que el desallotjament té efectes en
la fesomia de Gràcia i "en la lluita
prohabitatge".

•

Societat
L'expropiació del bloc
que permetrà fer pisos
socials i ampliar Anna
Frank es posa en marxa
L'Ajuntament i la propietat immobiliària ultimen els serrells
de pacte econòmic perquè la finca passi a mans públiques
Arrenca el procés informatiu
per connectar Repartidor i
Turull amb expropiacions. Amb
una sessió amb els veïns aquest
dijous 28 a l'Aula Ambiental,
el projecte de vial de connexió
Repartidor-Turull -uns 200
metres per millorar el trànsit
de vianants- es posa en marxa,
L'expropiació està vinculada
al pla dels Tres Turons.
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Recta final de la
protecció de les
escoles Sagarra i
Galatea, a Penitents

A.B.

Amb el desplegament
sobre l'asfalt de la
pintura específica
d'alerta per la presència
d'escoles i de ressalts
alentidors, aquesta
setmana ha culminat
el projecte de protecció
dels centres Galatea i
Sagarra a l'avinguda de
la Vall d'Hebron, al barri
gracienc dels Penitents.
Una barana també
protegeix els centres de
l'alta circulació.

Linària, Plastilina,
Àngeladorrrm i
Montflorit, premis
Desconnecta 2021

Cedida

Accés a la plaça Anna Frank des del carrer Jaén. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

Albert Balanzà

L

'Ajuntament es gratarà la
butxaca i recorrerà a la via
de l'expropiació forçosa
amb la finca de Travessia
Sant Antoni 12 (i 12bis) que
des de l'estiu de 2019 pertany a
Renta Corporación i que almenys
des del març de 2018 ja estava planificada i anunciada com a habitatge social.
El desacord entre veïns, partits i
consistori en altres peces del canvi de planejament en l'àmbit de
Rambla de Prat -cosa que encara
cueja amb l'obertura del carrer
de l'Àngel cap al carrer Astúries
i el possible enderroc parcial del

El solar ja estava
qualificat com a
pisos socials i parc
de nova creació
des del març
Taller Vallmitjana- va propiciar
aquell estiu de fa dos anys que un
nou propietari obtingués llicència
per fer una "gran rehabilitació",
quan ja sabia que no la podria fer
mai. La tramitació del pla Rambla
de Prat, desafectant un centenar
d'habitatges que ja no anirien a
terra, va seguir endavant i aquest

març de 2021 la finca de Travessia
Sant Antoni ja va ser requalificada
en un 35% com a habitatge social i
en un 65% com a parcs i jardins de
nova creació.
El següent pas ha arribat
aquest octubre, quan l'Ajuntament i la propietat immobiliària
han arribat a un acord pel pacte
econòmic com a solució més plausible i beneficiosa per les dues
parts. "L'expropiació és viable de
mutu acord", han apuntat fonts
coneixedores de la negociació. La
setmana passada el Butlletí Oficial
de la Província va publicar la relació de béns i drets afectats per
l'expropiació de l'espai, detallant
que a la finca "no consten ocupants" (n'hi ha hagut sempre en

els últims anys en règim d'okupació i amb certa conflictivitat amb
l'entorn) i que hi ha una càrrega
registral d'una hipoteca d'un milió d'euros constituïda a favor del
Banc de Sabadell.
El projecte de gran rehabilitació
que pretenia la propietat plantejava una nova distribució interior
amb dos habitatges per planta i en
tot cas no creixia en alçada. Però
en tot cas el que prevaldrà ara són
els plans de l'Ajuntament d'enderrocar el vell edifici, aixecar-ne un
de nou més enretirat respecte de
la plaça i amb porta d'entrada per
la plaça mateixa i un volum edificable més atenuat (quatre plantes
per la cara de la plaça i dues per la
cara de Sant Antoni).

•

L'indie pop català de les
Linària (premi Enna Jove),
el rock d'Àngeladorrrm
(Erra Forta i menció del
públic), els MontFlorit,
amb el seu single Riuada
(premi Ç trencada a
la lletra en català) i
les Plastilina (menció
especial) són els quatre
guanyadors de l'edició 2021
de la mostra Desconnecta,
celebrada dissabte a la
plaça del Nord.

El repor

L'INS Claret rep una trentena d'alumnes belgues d'ERASMUS+

Qui vol canviar el món?

Silvia Manzanera

L

'auditori de l'escola Claret
està ple d'estudiants de primer de Batxillerat que escolten atents com es pot canviar el món. L'agitador és el
comunicador i business man Pau
Font Sancho que, acompanyat de
quatre universitaris, els donaran

les pistes per convertir les idees
en projectes reals. Tot es fa en anglès, of coure. Aquesta és una de les
moltes activitats d'un projecte que
pretén il·lusionar els joves més enllà de les aules, i que es fa a través
del programa finançat per la Unió
Europea ERASMUS+. Així, des
d'aquest dimecres i fins diumenge,
una trentena d'alumnes de l'escola Atheneum De Ring, de la ciutat

belga de Lovaina, s'han instal·lat a
Gràcia per aprendre amb els seus
compatriotes d'estudis com crear
un producte. També per conèixer
la ciutat, visitar Banyoles, fer un taller a l'Ateneu de Fabricació o veure
plegats el Barça-Madrid. "Fa molts
anys que tirem endavant projectes
d'aquest tipus", explica Mercè Fitó,
professora d'Economia i ànima de
la iniciativa, "perquè més enllà dels

Sessió amb Pau Font . Foto: SM

coneixements que puguin adquirir,
crec que l'objectiu és que vulguin
canviar el món, i que a més ho facin amb il·lusió". Per poder optar
aquest programa, l'escola gracienca ha estat treballant-hi gairebé des de fa dos anys, coordinantse amb el centre belga i posant en
marxa tota la part logística. Una
feina compartida amb altres professors igual d'entusiastes, com
ara Lucía Silva, la professora d'anglès. "Tenim un equip amb moltes
ganes. Venim d'un moment molt
complicat, amb alumnes que s'ho
han passat malament, així que ens
alegrem de poder tornar a sortir",
afegeix Fitó. I al segon trimestre,
cap a Bèlgica.

•
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Mostra de bèsties
de foc a Dones
del 36 pels cinc
anys de l'Atzeries
Una plantada de bèsties
de foc i lluïment, amb la
participació de l’Atzeries
de La Vella de Gràcia,
el Drac de Gràcia, el
Gaudiamus del Coll i el
Basilisc de Mataró, seran la
base de la celebració dels
5 anys del primer aquest
dissabte a la plaça de les
Dones del 36. L'Atzeries,
que al·ludeix a l'home que
va pactar amb el diable a
Gràcia, es va estrenar per
Festa Major de 2016.

Els Castellers
tornen a plaça
descarregant un
emocionat 3 de 7

Els Castellers de la Vila de
Gràcia, amb el suport dels
Sagals d'Osona i encara
amb les limitacions del
nou protocol sanitari
(que limita les pinyes
a 160 persones), han
descarregat aquest
diumenge el 3 de 7 com
a símbol de la represa
després de l'aturada
d'actuacions oficials
durant 18 mesos. Un
dels moments més
emocionants va ser
l'entrada a plaça i
l'aixecament dels tres
pilars commemoratius.

•

Vídeos a independent.cat

Societat
Veïns de Sol, amb el suport de la
Fundació Suñol i l'escola Eina,
promouran banderes universals

El projecte Flag Lab arrenca amb una mostra de vuit dissenys que es penjaran del
màstil de l'antiga escola Pedagògium i implicarà amb actes fins a nou establiments

Albert Balanzà

L

a plaça del Sol torna a ser un
focus irradiador de projectes d'abast global, després
de l'aterratge que l'any 2017
va suposar Ideas For Change
amb els sonòmetres de control i
ara amb la proposta Flag Lab, a
partir de veïns que han engrescat
a entitats com la Fundació Suñol i
l'escola Eina al voltant de la promoció de les banderes amb valors
universals. El projecte es presentarà el pròxim 9 de novembre a la
Fundació Suñol, però des d'aquesta setmana ja llueix l'anomenada versió beta de la primera bandera al màstil de l'antiga escola
Pedagògium, a la cantonada de
Sol amb el carrer Canó.
"En una societat tan individualitzada i digitalitzada, volem agafar el símbol de la bandera -que
deriva sovint en tensions- i donarli la volta per generar pensament
amb uns valors que impliquen
a tothom", explica l'arquitecte Gianni Ruggiero, veí de la finca on s'aixeca el màstil i autor ,
entre altres, de projectes com la
remodelació de l'Antiga Fàbrica
Damm i col·laboracions diverses
amb Òscar Tusquets.
L'arrencada del projecte, tal
com detalla Ruggiero, va sorgir
de la manera més fortuita quan a
l'escala de veïns de Canó 3, de la
qual n'és president, algú va suggerir retirar el màstil i el debat va
acabar amb un gir de 180 graus,
amb la implicació de la també arquitecta Natalia Foguet i el naixement de Flag Lab, amb un logo
dissenyat per Mario Eskenazy, la
implicació de l'escola Eina i una
aportació de la Fundació Suñol.

L'agenda 2030,
des de l'Educació
a la Sostenibilitat,
serà el motiu de les
senyeres fins al 2022
L'antic màstil de l'escola
Pedagògium serà el pal de paller en el qual s'aniran penjant
fins al juny de 2022 un total de
vuit banderes que es dissenyaran
apel·lant a valors reflectits en els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible, des de l'Educació a la
Sostenibilitat, des de la Fi de la
Pobresa a l'Acció pel Clima. Bars
com el Cafè del Sol, Sol Soler, Joali
i fins a nou de la plaça acolliran
diversos actes durant vuit mesos. "Quina és la bandera de la
Sostenibilitat? Dissenyem-la, perquè aquest projecte només pot fer
el bé", diu Ruggiero. Les dues primeres senyeres ja s'han encarregat i les sis següents arribaran a
partir dels treballs que ja està desplegant Pilar Gorriz amb els seus
alumnes a l'escola Eina.
El complet dossier de Flag Lab,
amb exemples similars ja executats
al Rockefeller Center de Nova York
amb les banderes de l'Esperança i
la Unitat postcovid o les banderes
vermelles per salvar les divisions
ideològiques, arrenca ara a Gràcia
però ja mira cap a la resta de la
ciutat. "Només a la Vila Olímpica
hi ha 140 màstils i arreu de la ciutat molts més que es poden utilitzar com a símbol de tota mena de
diades, des de la Lectura per Sant
Jordi o el Dia de la Solidaritat o el
Dia de la Música.

•

La primera bandera ja penjada, a la cantonada de Canó amb Sol. Foto: A. B.

Sol cantonada Canó, una finca
amb història. L'escola Pedagògium
no és l'única referència del màstil
on es penjaran les banderes
universals del projecte Flag Lab.
A la finca també hi va viure a
finals del segle XIX l'espiritista
Amalia Domingo, aquí hi va fundar
la revista 'La luz del porvenir' i
l'escriptora Patrícia Gabancho
va reivindicar-li una placa.

La piscina de la Creueta s'esberla de nou

Almenys sis de la vintena de pedaços de l'última reforma, posterior als ferits de la reparació mal feta, s'han aixecat

À.B.

L

a piscina-llac del Parc de la
Creueta del Coll torna a fer
mal efecte: l'alerta d'un veí
aquest passat cap de setmana ha confirmat que caldrà
tornar a reparar el vas parcialment
i que el mètode ràpid de les bandes
impermeables que van servir per
reobrir l'espai aquest estiu no són
una garantia de qualitat.
Almenys sis de la vintena de pedaços que es van fixar en diferents
punts del fons de la piscina-llac de-

esprés de la reparació mal feta de
l'estiu del 2020, a banda de la repassada de tot el voral de contacte del fons amb la paret, s'han aixecat de manera que el gresite no
s'aguanta de manera compacta i el
perill de patir talls o ferides torna
a fer-se molt evident.
Fonts coneixedores del manteniment de l'espai han explicat
aquest dilluns que els desperfectes
són nous i que la piscina-llac s'ha
buidat i omplert almenys una vegada des del final de la temporada de
bany aquest setembre. Aquests desperfectes s'han produït tant en els

El gresite novament aixecat, al fons de la piscina-llac de la Creueta. Foto: A. B.

punts de contacte lateral del gresite, que es va instal·lar de manera defectuosa el 2020 i que es va aixecar
15 dies abans de la inauguració (i
reparar a cuita-corrents), com en
punts diversos de la piscina-llac
que queden molt a la vista pel color blanc de la reparació última en
contrast amb el color blau general.
El Districte, després de la despesa de 600.000 euros inicial per
una obra mal feta el 2020, va reconèixer 67 del centenar de ferits
i BCN Cicle de l'Aigua va assumir
les posteriors reparacions, que ara
tornen a ser insuficients.

•

Societat
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Tanca l'Alfa Bar, símbol de la Gràcia
de nit, víctima de la inactivitat per
la Covid i les despeses no cobertes

"La decoració i l'equip de música ja no hi és, i ja hem tornat les claus", diu Adrià Ramírez

Albert Balanzà

L

a nit de Gràcia es transforma i es cobra una víctima de pes: tanca l'Alfa Bar,
el club del carrer Gran de
Gràcia que en els últims
29 anys ha dinamitzat amb més
força aquesta part del barri des
del tancament de Monumental/
Artículo 26 just al davant, i amb
l'únic complement del Maria, propietat del mateix grup, obert des
de fa 41 anys. En un comunicat a
Instagram, l'Alfa ha anunciat que
"la pandèmia ha estat més forta
que la música".
El programador de l'Alfa Bar,
Adrià Ramírez, en conversa
aquest dijous amb L'Independent,
ha detallat que "la decisió estava
presa fa temps i no teníem marge
malgrat la possible reobertura".
Com a principals raons del tancament, Ramírez argumenta la inactivitat des del març de 2020 a
causa de la crisi sanitària-"només
vam obrir aquell parell de caps de

"Qui vulgui
agafar l'històric
rètol ho pot fer
lliurement", diuen
els responsables
setmana de juny"- i les despeses
no cobertes i relatives sobretot al
pagament ineludible del lloguer
i els pactes de consum obligatori
amb els proveïdors.
Un total d'onze persones han
estat les principals perjudicades
pel tancament de l'Alfa Bar, si bé
Ramírez matisa que totes elles
s'han anat recol·locant en el sector o en altres negocis del grup
empresarial com el Maria mateix.
El grup té altres establiments a
Gràcia: Sol de Nit, Cafè del Sol o
Casa Vall. "Ara mateix la decoració interior i l'equip de música ja
no hi és, i ja hem tornat les claus a
la propietat; ara bé, encara hi ha el

de Gràcia

Sobrevivint a la pandèmia

Et regalem un llibre a escollir
Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

www.independent.cat
administracio@independent.cat

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran
desgravades en la declaració de la renda de 2021.

L'Alfa Bar, a Gran de Gràcia 36, un símbol que ja no reobrirà. Foto: A.G.P.

rètol, i qui vulgui agafar-lo ho pot
fer lliurement", afegeix Ramírez.
Enrere queden, doncs, l'última
etapa d'aquell antic taller de labors de la llar i de reparació de màquines de cosir que es va transformar una nit de Halloween de 1991
en un bar de nit per on han passat
artistes com Rosalía, Iseo o Camila
Moreno i els més nostrats La Iaia o
The Seihos. També enrere queden

les nits dels afeccionats de l'Èibar
quan l'equip jugava a Primera, que
acabaven la nit a l'Alfa com a lligam amb la fàbrica emblemàtica
de la ciutat guipuscoana. I enrere
queden els vinils penjats del sostre, les enormes espelmes de la
barra o les gerres pesants de cervesa (ja rellevades els últims anys)
i el so inconfusible del soul, funk i
pop de totes les èpoques.

•
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Breus

Mor Alfonso, el
sensesostre de
Ramon y Cajal
foragitat el 2020

Foto: À.G.P.

L'Alfonso, el sensesostre
que va esdevenir un
símbol d'una altra manera
de viure al carrer Ramón
y Cajal en un habitatge
autoconstruït en l'entrant
d'un bloc a tocar de
Revolució (i del qual en
va ser foragitat el juny de
2020), ha mort per causes
naturals al pis on ara vivia
a Ciutat Meridiana, segons
ha informat la Fundació
Arrels. L'Alfonso,
vinculat a l'entitat des
de feia quatre anys, es va
traslladar al pis aquell
juliol amb Thor i Ulises,
els seus dos inseparables
gossos. En un escrit
d'Arrels explicava que ara
tenia "més intimitat".

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia
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Breus

Sumar els tres
primers punts de
lliga, objectiu dels
equips del 'Cata'

Gràcia Multiesports/PFotàlbums

El Catalunya femení
de waterpolo buscarà
dissabte 23 (15.30) a
Madrid la primera
victòria a Divisió d'Honor.
L'equip que dirigeix
Gabor Egedi s'enfrontarà
al Boadilla, que com les
gracienques va debutar
amb derrota a la lliga. El
Mataró, guanyador de la
Supercopa, es va imposar
amb claredat al conjunt
de Can Toda (11-18). De la
seva banda, el Catalunya
masculí s'enfrontarà al
Rubí dissabte 23 (18.15h),
amb l'objectiu de sumar
els tres primers punts al
campionat.

L'Europa masculí
busca contra
l'Ejea la primera
victòria a casa
L'Europa masculí rebrà
l'Ejea diumenge 24
(12h) amb l'objectiu
d'aconseguir el primer
triomf al Nou Sardenya,
on fins ara ha obtingut
tres empats i una
derrota. Contra el cuer
del grup 3 de Segona
RFEF, el conjunt de David
Vilajoana té les bones
sensacions per l'empat a
Eivissa davant la Penya
Esportiva (2-2) als últims
compassos del partit.

L'Hoquei Claret
es retroba amb
el gol i visita el
líder, l'Horta
L'equip sènior masculí de
l'Hoquei Claret visitarà
diumenge 24 (12.30h)
la pista del líder del seu
grup a Tercera Catalana,
l'Horta, que ha guanyat
els tres partits de lliga.
El conjunt entrenat per
Eugenio Gómez vol seguir
el camí del gol després
d'imposar-se el Martinenc
(4-1) a la darrera jornada,
amb gols de Jan Moliner,
David Beltran, Lluís Relat i
Bernat Sort.

Esports
Pili Porta: "La qualitat
dels entrenaments és
molt bona, això es veu
reflectit en el camp"

"Estem sent molt ambicioses", diu la capitana de l'Europa,
consolidat al capdavant del grup 3 de la Primera Estatal
És una cosa inexplicable. Estic súper feliç de compartir aquest espai
amb ella. A dins del camp ens entenem moltíssim. Malauradament
encara no ha pogut disputar cap
partit de lliga per la lesió i la trobo
a faltar, als entrenaments i dins del
camp. Espero que aviat pugui entrar i puguem tornar a gaudir juntes. Saber que ella està al camp em
dona molta tranquil·litat.

Àlex Gutiérrez Pascual

E

l primer equip femení de
l'Europa s'ha consolidat al
capdavant del grup 3 de la
Primera Estatal gràcies a
un inici de lliga fulgurant
amb set triomfs en set partits, el
darrer contra el Casablanca amb la
golejada més àmplia fins ara (9-0).
Pili Porta (Linyola, 1990) n'és la capitana i analitza les claus d'aquest
primer tram de temporada, la novena per a aquesta migcampista.
Com afronteu els propers partits?
Temeu un excés de confiança?
No, ha quedat demostrat que fins
ara no ens hem confiat en cap partit, independentment de la posició en què es trobi el rival. Hem
afrontat els partits amb la mateixa
exigència i amb el mateix respecte. Ara ens vénen partits complicats, desplaçaments com el d'aquí
dues setmanes a Osca, però tenim
les garanties de poder afrontar-los
amb la màxima confiança possible,
sent conscients del potencial que
tenim. Els bons resultats t’ajuden
a afrontar-los millor.
Què ha canviat respecte a la temporada passada?
L’evolució ha sigut molt bona i el
fet d’incorporar gent nova és un
plus, amb unes qualitats per poder
competir a la lliga nacional. També
atribueixo aquest inici tan exitós a
la implicació, el compromís i l’es-

Pili Porta disputa la novena temporada amb l'Europa. Foto: Xavi de la Ossa

forç diari. Vam començar a entrenar el 26 de juliol. Per portar treballar tant de temps i dedicar-li
tantes hores, estem tenint aquesta recompensa. També hi té a veure el cos tècnic, gent molt professional que calcula molt bé el que
treballem, està tot molt ben pensat. La qualitat dels entrenaments
és molt bona, això es veu reflectit
en el camp.
Ratifiques l’objectiu de l’ascens?
L’objectiu des del primer dia d’entrenament va ser: tenim equip per
pujar de categoria, anem a fer-ho.
Posem tot de la nostra part, jugadores i cos tècnic, i fem que esdevingui això. Estem sent molt ambicioses.

Quin punt fort vostre destacaries?
La intensitat i l’agressivitat amb
què estem afrontant els partits,
d’anar a pressionar. I que estem
fent molts gols, a banda que hem
millorat el nivell tècnic, perquè
hem fitxat jugadores molt bones.
I un aspecte a millorar?
Als partits comencem les segones
parts més fluixes i hauríem de tenir un punt de concentració. El
que passa és que moltes vegades
ens n’anem a la mitja part guanyant i òbviament els altres.
Tot i que encara no has pogut coincidir aquesta temporada amb
Andrea, la teva germana, com és
jugar amb ella tot aquest temps?

Quin futur voldries en el futbol?
Mai no em plantejo com acabar,
perquè mai no saps com acabaran
les temporades. Ara mateix em
trobo en un moment futbolístic i
personal molt bo i podria dir que
voldria seguir jugant molts anys
més a l’Europa. Després mai no se
sap, fins que el cos et digui prou.
Mentre segueixi a dins del futbol
com ho estic fent, espero continuar jugant molts anys més. El dia
que el futbol es converteixi en una
cosa que no em faci feliç, l’hauré
de deixar.
Com valores el posicionament
del club contra el racisme, el feixisme, l’homofòbia, el masclisme
i el bullying?
Quan vaig saber la notícia em vaig
posar molt contenta. Són valors
que tant jo com les meves companyes també compartim i que
l’Europa hagi fet aquesta passa
endavant pot ajudar molts clubs
a fer-la també. Són valors essencials no només en l’esport sinó en
la vida.

•

El SaFa Claror surt del sotrac inicial

L'equip vol sorprendre L'Hospitalet després de dos triomfs seguits a Copa Catalunya femenina
À.G.P.

D

ues victòries consecutives
han situat el SaFa Claror
a la part mitjana de la
classificació del grup 1
de la Copa Catalunya femenina. Després de les ensopegades contra Cerdanyola (38-71) i
Tordera (81-59), l'equip que entrena Dani Perdiguero des d'aquesta
temporada ha capgirat la dinàmica negativa. "El treball en defensa ens ha donat més estabilitat en

atac", diu Perdiguero. Un reflex de
la millora en l'encert de cara a cistella és que la base Judith Moya,
incorporada aquest curs, ha estat
la segona màxima anotadora de la
jornada 4, en què el Safa Claror es
va imposar al Granollers (42-66).
El conjunt taronja vol mantenir
la ratxa i sorprendre L'Hospitalet
dissabte 23 (17.45h) a domicili,
amb l'entrada progressiva d'Elisenda Ferró, que surt d'una lesió. A
més de Moya i la pivot Irene López,
el SaFa Claror compta enguany
amb Maria Rogès, del Mataró.

El SaFa Claror femení. Foto: Cedida

A la Copa Catalunya masculina, l'equip gracienc millor situat
a la taula és Lluïsos, cinquè gràcies a la victòria de dimarts passat contra Escolapis Sarrià (6575). En aquesta jornada 4, Claret
i Vedruna, setè i vuitè respectivament, van caure contra Sants (6675) i Ciutat Vella (81-45), els capdavanters del grup 1. Abans de la
jornada de descans, Vedruna rebrà
l'IPSI dissabte 23 (19.30h), i diumenge 24 tindran lloc els enfrontaments Claret-Ciutat Vella (17.30)
i Lluïsos-Tàrrega (17.45h).

•
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Noves iniciatives entorn
l’alimentació sostenible

editorial
Menjar, un acte
polític

El projecte Cuchara, eines per l’emancipació alimentària, a la Sedeta
Lluïsos de Gràcia

Lluïsos intensifica les accions contra el plàstic
En els darrers dos anys l’entitat gracienca ha repartit entre
les persones sòcies un total de 1.200 ampolles reutilitzables,
ha instal·lat tres fonts d’aigua i ha dut a terme diferents
campanyes de sensibilització. L’entitat reprèn aquest mes
la campanya Omple’m Lafont, el llançament de la qual va

quedar aturada a causa de la pandèmia. A més, l’entitat ha
impulsat aquest any l’Equip verd i ha realitzat una auditoria
ambiental externa per tal de “seguir caminant cap a la millora de la sostenibilitat, tant interna com a nivell de presa
de consciència col·lectiva”.

Hi ha una revolució en marxa.
Potser és silenciosa però tot i no
fer gaire soroll ja és imparable. No
està dirigida per sigles polítiques
oficials. S’està coent a foc lent però
no hi ha marxa enrere. Té lloc a
la cuina, al voltant del menjar, de
l’alimentació, d’una eina que ha
de transformar la manera en què
tractem el nostre planeta i tractem les persones que hi habiten.
Mengem cada dia però no cada dia
ens preguntem què mengem, com
cuinem, què comprem, a quin preu
o qui cuina. Preguntes que sí es fan,
i provoquen que d’altres les facin,
col·lectius i entitats que militen a
l’àmbit de l’alimentació sostenibles
i proposen eines d’emancipació alimentària, com ara el projecte que
presentem en aquest número. Elles
proposen donar a la cuina un espai
central a les vides, espai que sovint
es cedeix a la indústria alimentària,
per reapropiar-nos de les decisions
sobre allò que mengem, i més enllà, sobre el model de consum i de
societat en que vivim. Som peixets
petits en un mar immens on la
indústria és la major depredadora.
Tota la responsabilitat recau en la
persona individualment i molts cops
ens falten recursos. Així que sí, nosaltres hem de fer la part que ens
toca com a persones consumidores
conscients i responsables, però els
poders públics també han de fer
la seva feina perquè tenen tots els
recursos al seu abast. Aprofitem
la capitalitat de Barcelona com a
referent mundial de l’Alimentació
Sostenible. Perquè és de justícia i
és urgent.

[el tema del mes]
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‘Omple’m a Lafont’: la campanya
contra el plàstic de Lluïsos de Gràcia
Cedida

En els darrers dos anys
l’entitat gracienca ha repartit entre les persones
sòcies un total de 1.200
ampolles reutilitzables,
ha instal·lat tres fonts
d’aigua i ha dut a terme
diferents campanyes de
sensibilització. L’entitat
reprèn aquest mes la
campanya Omple’m Lafont, el llançament de la
qual va quedar aturada
a causa de la pandèmia.
SM/ Redacció
Cada minut arriben al Mediterrani més de 33.800 ampolles
de plàstic. A partir d’aquesta
xifra Lluïsos de Gràcia llença
una pregunta: “us imagineu un
planeta sense plàstic?” Davant
d’aquesta problemàtica ambiental la històrica entitat s’ha marcat
un objectiu: ser part de la solució
i buidar l’entitat de plàstic. Per
fer-ho fa dos anys que duen a
terme accions de sensibilització.
L’any 2019 es va inaugurar la
segona font d’aigua de Lluïsos al
costat de la pista de bàsquet i es
va batejar com Lafont de Dalt i
automàticament van tenir nom
també per Lafont de Baix situada al gimnàs. La instal·lació de
“Lafont” va anar acompanyada
d’una campanya de consciencia-

Ampolles reutilitzables que Lluïsos ha repartit als associats per evitar plàstics

ció sobre la necessitat de fer un
bon ús responsable de l’aigua.
Uns mesos després i gràcies al
suport del Secretariat de l’Esport, es van repartir 600 ampo-

En el marc de la
Verdinada van comptar
un total de 80 kg de
plàstic en 21 dies
lles a les seccions esportives de
la casa: Bàsquet, Tennis Taula i
Bàdminton.
La campanya havia de seguir amb
el llançament del vídeo Omple’m
Cedida

a Lafont on diferents cares conegudes de l’entitat, junta, treballadores i seccions, i persones
famoses del món de la cultura,
com Ada Parellada, Clara Peya,
Quim Masferrer, Marcel Mauri,
Cesk Freixas, Oriol Broggi i
Caïm Riba, animaven a utilitzar
l’ampolla d’aigua de Lluïsos i a
omplir-la a les fonts de l’entitat.
A causa del Covid-19 el llançament de la campanya va quedar
aturat. Segons explica l’entitat,
aquest fet no va frenar les ganes
de seguir-la treballant i gràcies
a la coordinació amb l’Agència
Catalana de Residus es podran
repartir durant el mes d’octubre 600 ampolles més entre les
seccions de Cultura i Lleure. A
més el 2021 s’ha instal·lat una
tercera font d’aigua, de manera

que omplir les ampolles és més
fàcil que mai.
“El missatge és molt clar: Omple’m a Lafont. I la idea molt
senzilla: beure sense plàstic és

L’entitat ha impulsat
un Equip verd i ha
realitzat una auditoria
ambiental externa
possible. Una declaració d’intencions des de Lluïsos de Gràcia
que treballa per promoure la
sostenibilitat i que fa més de 15
anys que impulsa la Verdinada,
un mes dedicat a parlar de medi
ambient, recursos, energia i
ecologisme”, afegeixen. Precisament en aquest context es va

Voluntariat
ambiental
al Jardí del
Silenci
El projecte de voluntariat
ambiental, impulsat per la
Xarxa per la Conservació
de la Natura, Depana i SEO
Birdlife, busca mitjançant diferents jornades aconseguir
la implicació ciutadana en la
conservació del verd urbà
(veieu el De Verd 167). Les
sessions s’han fet al Bosc Turull, el Jardí del Silenci i Torre
Jussana. Des del començament del projecte al març
d’enguany, s’han celebrat
tres jornades afectades per
les restriccions, però amb
la campanya de tardor s’ha
reprès la planificació prevista.
A més de les jornades obertes i les xerrades formatives,
es realitzaran sessions amb
escoles i instituts del barri.
Aquest dissabte 23 d’octubre hi ha programada una
nova jornada de voluntariat a
l’espai del carrer Encarnació,
a partir de les 10 del matí.
[voluntariatambiental.cat]

començar a realitzar el primer
recompte de residus que va
permetre detectar la quantitat i
els tipus de deixalles que es generaven: més de 80 kg de plàstic.
Aquest va ser el primer pas per
buscar formes de reduir-los i la
campanya Omple’m a Lafont neix
d’aquesta intenció.
A més, l’entitat també ha impulsat aquest any l’Equip verd i
ha realitzat una auditoria ambiental externa per tal de “seguir
caminant cap a la millora de la
sostenibilitat, tant interna com
a nivell de presa de consciència
col·lectiva”.

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
Plaça 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
L’entitat ha instal·lat diverses fonts com a mesura més sostenible

Aula Ambiental Bosc 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 al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.
Tel 93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

[el tema del mes]

[3]

escoles
més
sostenibles
sostenible
+ sostenibles
Cedida

Comerços i entitats se
sumen a la Setmana de
l’Alimentació Sostenible
Aula Turull

Durant tot el mes d’octubre se celebra a la
ciutat un seguit d’activitats per fomentar dietes saludables i accessibles per a tohotm, amb
l’impuls d’economies
locals i sostenibles. Gràcia també se suma a la
Setmana de l’Alimentació Sostenible
SM
Durant tot aquest any 2021,
Barcelona, a més de ser la seu
del Fòrum Global del Pacte
de Polítiques Alimentàries de
Milà, també està oferint esdeveniments i iniciatives sobre alimentació sostenible; a més de
desplegar diferents projectes
alimentaris amb l’objectiu de
portar a terme una estratègia
de polítiques alimentàries fins
el 2030.
En el plànol local i d’accions
concretes, l’Aula Ambiental
Bosc Turull s’ha sumat a la

Sobre el menjar i la ciutat

Sessió de compostatge a l’Aula Ambiental Bosc Turull

Setmana de l’Alimentació Sostenible i després de la sessió
dedicada a la garrofa que ha
tingut lloc aquest dimecres
-amb passejada pel bosc per
observar els garrofers i l’elaboració d’una “xocolata” de garrofa a Can Carol incloses- ha
programat per aquest dissabte
23 d’octubre la celebració del
primer any de compostatge
comunitari del Punt Verd de
Vallcarca. Després de gairebé
un any de funcionament, la unitat de compostatge comunitari

del Punt Verd Vallcarca s’obre
prer primer cop en una activitat on es repartirà el compost
resultant entre les persones
participants al Programa.
L’activitat de Rutes guiades de
plantes comestibles proposa
la ruta de Gràcia aquest divendres. La passejada, aquest
divendres 22 d’octubre a les
17.30h, arrenca a la plaça Lesseps (sortida metro) per descobrir descobrir que a tocar
de casa hi ha moltes plantes
silvestres que desconeixíem i

Anuari Mèdia.cat 2020. Una mirada crítica als
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació
Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta

Col·laboren:

Amb el suport de:

Dins del marc Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, el centre cívic la Sedeta ha programat diferents activitats,
entre elles la projecció del documental ‘Una conversa sobre el
menjar i la ciutat’, el proper dijous 28 d’octubre a les 19.30h.
Després del passi del curt hi haurà una taula rodona a càrrec
del grup de recerca HABITAR de la UPC, amb David Steegman
i Magda Mària.
El curtmetratge ‘Una conversa sobre el menjar i la ciutat’ recull una
conversa al voltant d’una taula en què els comensals (arquitectes,
periodistes, geògrafs, politòlegs i antropòlegs) comparteixen la
seva percepció sobre aquest fenomen urbà.
El diàleg parla de la llarga tradició de la presència dels aliments
i del menjar a Barcelona i com aquesta s’ha transformat durant
els darrers anys.
Dijous 28 d’octubre, a les 19.30 h
Cal inscripció prèvia a l’enllaç de la web de l’equipament, trucant
als telèfons 93 207 37 03 / 93 45912 28 o presencialment al centre.

que mai ens hauríem imaginat
la varietat d’usos que poden
tenir. La sessió ensenyarà com
identifi car-les i descobrir-ne
els usos que tenen cada una
d’aquestes espècies, tant dins
com fora de la cuina.
Per una altra banda, alguns comerços també s’han afegit a la
Setmana Bio per l’alimentació

ecològica amb promocions i
ofertes que inclouen sortejos
de cistelles de fruita i verdura
de proximitat i de temporada,
com ara a Molsa Biosí (Ramón
i Cajal), o productes en promoció a l’Herbolari de Gràcia
(Astúries, 46) i descomptes a
Granel Gràcia (Travessera de
Gràcia, 227).

[per darrere]
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“Menjar és un acte polític, una eina
molt poderosa perquè tothom la té”
Cedida

Cuchara és una iniciativa que
planteja l’alimentació com a
motor d’emancipació social
i cultural des de l’òptica tant
individual com col·lectiva,
tenint en compte que la forma com ens relacionem amb
els aliments, incloent la seva
elaboració, té una significació
política. Cuchara, nascut a
finals de 2017, és el projecte
de dues fermentadores: Carolina Zerpa i Marta Solans, que
n’explica els detalls en aquesta entrevista. Amb motiu de
la Setmana de l’Alimentació
Sostenible han fet un taller a
la Sedeta.
Silvia Manzanera
Per què vau engegar el projecte?
Què us va motivar?
Nosaltres som fermentadores, i treballant amb el ferment, sigui quin sigui,
es generen molt vincles. I precisament
parlant de fermentació ens vam conèixer amb la Carolina i vam veure que
teníem idees relacionades amb aquests
processos i que volíem engegar alguna
cosa plegades, no teníem clara la forma
però sí que volíem fer-ho juntes, treballar
en col·lectiu i reflexionar a partir d’aquí
què volíem.
I què en va sortir?
Vam fer una investigació orgànica a partir
de la fermentació, que com a tècnica
està bé però se’ns quedava curta perquè
volíem anar més enllà de la divulgació,
tampoc no volíem oferir un producte, i
vam descobrir altres dimensions.

Carolina Zerpa i Marta Solans (a la dreta), fermentadores i ànimes del projecte Cuchara

Quines són aquestes dimensions?
Quan parlem de processos entorn l’alimentació ens preguntem sobre els cicles,
és un producte de la terra amb molta
gent al darrere. En un moment on tot
és consum, vam veure la possibilitat de
treballar en la incidència que tenim com
a consumidores o com a productores.
Què implica menjar.
Quins són vostres principals
objectius?
Oferim eines d’emancipació alimentària,
unes eines que siguin accessibles, fent un
treball de cocreació amb les persones
que hi participen. És a dir, no oferim
receptes de cuina sinó guies i recomanacions per recuperar el criteri propi.
Estem desacostumades perquè tot és
immediat, els processos són causa efecte
i ens sentim insegures sense guia. Es tracta de recuperar la sobirania. Si obrim el
focus i apliquem aquests mètodes a d’altres àmbits de la vida resulta subversiu.
La revolució no vindrà de l’àmbit de la
política sinó que la farem des de la cuina.
Per què dieu que menjar és un
acte polític?
Considerem que l’aliment és una eina
molt forta, perquè tothom la té, per

menjar algú ha de cuinar, i qui cuina generalment? Les dones. I això ens embranca
amb l’ecofeminisme i les cures. Quan
segueixes estirant del fil et fas moltes
preguntes, qui conrea, qui posa el preu...
També hi ha la dimensió cultural, per
això és tant profund el tema. La cuina
és un lloc de trobada, així que treballem
processos que proposen l’aliment com a
eina de trobada i d’intercanvi.
A què us referiu quan parleu
d’emancipació alimentària?
És fer valer les eines que tinc a la meva
disposició per adoptar un paper actiu.
Què puc fer i què no quan compro.
Quan algún es replanteja coses apareixen
moltes idees, per exemple, tot el que és
aprofitament o cuina de subsistència, què
tenim de temporada, o allò de guardar
per quan no hi hagi.
Molta d’aquesta teoria era el que
posaven en pràctica les nostres
àvies.
Sí, de fet és tornar la vista enrere perquè
no hem inventat res de nou. Recordo que
vam fer un taller d’olives i molta gent es
sorprenia perquè li recordava el que es
feia al poble, a la seva àvia o tiet, i feien
moltes connexions neuronals.

En general, creus que som conscients que el menjar és un acte
polític? Hi ha prou sensibilitat en
aquest àmbit?
En els darrers anys s’ha fet un gir arran
de l’emergència climàtica, el debat és a
sobre de la taula, se’n parla, sona molt i
dintre dels més militants sí hi ha aquesta
consciència i praxis més sostinguda,
però no està estesa. Està molt bé que
algú al mercat demani el peix amb els
seus propis recipients per evitar plàstic i
ningú el miri estranyat, però encara ens
queda molta feina.
La indústria alimentària és molt
poderosa. Què hi pot fer la ciutadania?
Tal i com està la indústria, s’ha tendit a
responsabilitzar la persona, ens deixen
molt soles, i les regulacions no van a
favor. Si fiques el peu en un supermercat
ja has begut oli. És molt difícil esquivar
tot allò. Hi ha moltes persones que
volen evitar un aliment agrotòxic amb
pesticides però està el tema econòmic,
no tothom ho pot assumir. Per això els
poders públics haurien d’influir més en
aquest tema. Així que si podem generar
espais on debatre almenys oferim esperança. Quan parlem de malbaratament,
per exemple, t’entren tots els mals. Siguem conscients que fem el que podem,
som peixets petits però no és moment
de quedar-te paralitzada.
Creus que el sector de la restauració hi està implicat?
Hi ha iniciatives molt interessants,
com ara l’slow food, però és desafiant
perquè treballen amb preus ajustats.
Per altra banda els mercats de pagès
estan a l’alça i les cooperatives segueixen tot i que han perdut una mica de
força per l’entrada de productes ‘eco’
als supermercats tradicionals, i moltes
persones, per un tema de preu, opten
per les grans superfícies. Però que sigui
ecològic no significa que sigui sostenible
si l’han transportat de l’altra banda del
món. S’haurien de tenir en compte tots
els criteris.

Opinió
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Cartes al director
Unió Europea poc unida

Editorial

Vells informes
d'habitatge social

E

n el mandat passat el Districte va generar una forta activitat planificadora al voltant de la necessitat de creixement de les promocions
d'habitatge social per superar els ridículs números històrics que
deixaven Gràcia a la cua de la classificació de la ciutat, amb un esquifit
0,5%. Aquests processos són ràpids de publicitar i fàcils d'encabir en alguns titulars entusiastes de milers de pisos, en els quals aquest setmanari també hi ha caigut, però quan els mesos passen i els vells informes
s'engrogueixen, tot queda més clar.
No obstant això, com que qui no es consola és perquè no vol,
Vallcarca està a punt d'estrenar l'anomenat segon bloc de reallotjats del
pla Vallcarca amb 14 pisos en
un edifici amb entrades per
avinguda Vallcarca i avinguda
República Argentina, i aquesta setmana expliquem que els
papers oficials dels últims dies
fan l'anunci de la tramitació
del procés d'expropiació de la
finca de Travessia Sant Antoni
12, cosa que permetrà enderrocar un bloc fortament degradat en els últims anys, aixecar un edifici més estret per a habitatge
social i guanyar espai públic amb l'ampliació de la plaça Anna Frank.
En aquells vells informes es parlava dels habitatges socials de la placeta Manuel Torrente, de la Kasa de la Muntanya, d'Arnold Schönberg
amb Verdi (dalt de tot), de la Sedeta, del carrer Jaén, de l'antiga Quirón, i
s'anaven fent sumes estratosfèriques, que encara ho eren més quan s'afegien programes que pengen d'un fil com el 30% de reserva en les promocions de més de 400 metres quadrats i el tempteig i retracta i el cens de
pisos buits...I ja fa dies que ni es reuneix la Taula d'Habitatge ni ningú del
Districte explica cap progrés de tota aquella pols acumulada.

Quan els mesos passen
i els vells informes
s'engrogueixen, tot
queda més clar

•

Hi ha hagut una certa inquietud al barri, a l'entorn del carrer
El
Pere Serafí (altura carrer Gran amb Travessera de Gràcia), pel
dependent
tancament durant les darreres setmanes d'un supermercat
on anys enrere hi havia una fusteria històrica. Tothom tranquil: el súper ha fet un bustiatge anunciant la reobertura amb "una imatge més moderna i fresca". Els veïns, que fa anys que miren l'establiment
des de dalt, amb una coberta enorme d'amiant que des del súper es va
repintar i camuflar, no han notat cap canvi.

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

La Unió Europea com unió social i política passa per un mal moment. La deserció de Gran Bretanya que mai va estar
adherida del tot, i ara el repte de Polònia,
cinquè o sisè país en importància de la
Unió Europea, posa al límit una estructura cara, lenta i millorable. Corrupta? No
més que altres institucions. Wait ant see.
Alemanya mode tripartit. França, esperem que 'la Hidalgo' espanyola, socialista
i amb opcions, rellevi un Macron desbordat. Itàlia? Com sempre, depenent del
Vaticà, de les màfies i de la pròpia identitat. Espanya es mostra ferma en progrés.
Un estat en plena transformació amb un
animal polític al capdavant. Cimera de la
OTAN l'any vinent. Catolicisme real i fort,
pura i única oposició.
Joseph Pérez i Planellas

Violència obstètrica
Parlava la Conxa Garcia a la seva columna de l'Independent 862 sobre violència
obstètrica, un tema del que se'n parla ara
una mica més que no pas fa uns anys però
que encara, com molt bé diu ella, és un
"fenomen generalitzat" que l'Organització Mundial de la Salut considera "una violació dels drets de les dones". Vull donar
les gràcies a la Conxa per parlar d'aquesta
problemàtica que moltes dones hem patit
i que ens ha fet vergonya compartir-la amb
d'altres persones. Prou culpes. Com molt
bé diu ella, és hora de parlar-ne i denunciar-ho.
Celia Navarro

7

Ull de
dona

Biblioteca M. Antonieta
Cot, deu anys
Conxa Garcia

L

a Biblioteca M. Antonieta Cot ha celebrat el desè aniversari. Recordo l’acte
d'inauguració amb la sala d’acte a vessar i amb la presència de moltes bibliotecàries, algunes que l’havien conegut. Vull
recordar que va ser el Consell de Dones
de Gràcia i els grups de dones que el conformaven les que van aconseguir posar el
nom de M. Antonieta Cot a la nova biblioteca de Penitents i fer un acte d’homenatge a les bibliotecàries de Catalunya.
En aquell moment a Barcelona teníem
36 biblioteques, de les quals només 5
amb nom de dona. A Gràcia en teníem

El nom, proposta del
Consell de Dones, feia
un homenatge a les
bibliotecàries catalanes
una amb el nom de la Vila i l’altre de l’escriptor Jaume Fuster, per ser equitatius
la nova biblioteca havia de dur un nom
de dona. El Nomenclàtor de Gràcia va
aprovar-ho, per unanimitat, per la seva
trajectòria professional i personal, com
a representant del col·lectiu de bibliotecàries i com a gracienca. En l’informe
presentat per l’Elena Ràfols, historiadora i membre del grup Circare, recordava
que "a Catalunya, durant molts anys les
biblioteques populars han estat en mans
únicament de dones i moltes d’elles han
estat, durant la dictadura franquista, les
garants de difondre la cultura, la tradició
i la llengua catalana dins les possibilitats
que la situació permetia”.

•
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Antoni Esteve, Club d'Escacs Tres Peons

Dos precedents del
Consell per la República
Lluís Bou

E

l Consell per la República, que a finals d’octubre celebra les eleccions
al seu Parlament, té dos precedents
en la història que van resultar exitosos.
En fem un repàs.
Israel. El precedent jueu del Consell
per la República és l’Agència Jueva (la
Sojnut), que es va fundar el 1929 i va
crear una mena de govern jueu provisional (el Consell Nacional) al marge del
mandat britànic, abans de la proclamació de la independència el 1948. La
Sojnut funcionava a partir de donacions, i es comenta que els jueus pagaven
impostos per duplicat: als britànics, i
per sufragar l’Agència.
La Sojnut va crear la xarxa educativa
dels kibbutzs, va organitzar l’arribada
de jueus de la diàspora de forma clandestina (els britànics s’hi oposaven), i va
activar una representació internacional.
David Ben Gurion va ser el president de
la Sojnut des del 1935 i fins a la independència. El Regne Unit va actuar de vegades contra la Sojnut, però amb moltes
dificultats.
Estònia. El 1989 es va crear el
Congrés d’Estònia, al marge de la legislació soviètica. Va centrar els esforços
a crear un registre de ciutadà estonià,
d’inscripció voluntària. Un any després
s’hi havien apuntat 790.000 persones,
que representaven el 60% de la població
del país.
El febrer del 1990 el Congrés d’Estònia va convocar unes eleccions unilaterals, al marge del Soviet Suprem d’Estònia, que era el Parlament legal d’aquella
època. La majoria dels partits es van
presentar als dos parlaments alhora,
però en l’estonià s’hi va permetre la votació dels estonians a l’exterior.
L’URSS va intentar impedir els comicis del Congrés d’Estònia, però no ho va
aconseguir. Ensorrant-se per moments,
la Unió Soviètica va haver d’assumir la
legitimitat del nou Parlament estonià, i
alhora va mantenir el soviètic. Després
del cop d’estat que es va produir a
Moscou el 1992, Estònia va declarar la
independència.

Tres Peons: Blanques
juguen i guanyen

E

n El passat dia 8 d’octubre, dia de l’aniversari de la
fundació dels Tres Peons, es va inaugurar l’exposició commemorativa dels 50 anys del Club.
L’acte va comptar amb la presencia del Sr. Eloi
Badia (regidor del districte de Gràcia), la Sra. Mercè
Saltor (consellera d’esports), les conselleres Sres. Nuria Pi i
Olga Hiraldo, el Sr. Carles Pablos (president de “El Centre”),
el Sr. Eduard Saboya (vicepresident de “El Centre”), el Sr.
Esteve Camps (era president de “El Centre” quan el Tres
Peons es va traslladar des del Club Helena a “El Centre”
l’any 2004), el Sr. Joan Galceran (actual president del Tres
Peons) així com altres membres de la seva Junta Directiva i
socis del Club.
L’exposició mostra 12 pòsters que fan referència als fets
més destacables del Club al llarg dels 50 anys de la seva
existència. En Joan Galceran va fer un recorregut explicatiu amb els convidats repassant les fites més destacades.
Després dels parlaments protocol·laris d’en Joan
Galceran i de l’Eloi Badia, es va procedir a destapar el quadre “Blanques juguen i guanyen” obra del soci del Tres
Peons Sr. Xavier Solsona, que ha pintat i donat al Club per
commemorar el 50è aniversari. Representa la figura d’un
jugador d’escacs que està pensant la seva jugada, assegut
davant d’un tauler que mostra una posició en què les peces
blanques donen mat en nou jugades. La solució a aquest
problema està escrita al dors del quadre. Al fons es veu el
logotip dissenyat expressament per commemorar el 50è
aniversari del Club, obra de la sòcia del Club Judit Clopés.
L’exposició està situada a la planta baixa de “El Centre”
(carrer Ros de Olano, 9) i estarà oberta al públic fins a finals de novembre.
Aquesta exposició forma part dels actes que commemoren l’aniversari del Club. Un d’ells són els dos Tornejos
Magistrals per norma de Mestre Internacional i Mestre
Català, que s’estan jugant els dilluns a les 19 h al local social i que acabaran el proper 15 de novembre. Per altre costat, tindrà lloc com cada any, el sopar del club el proper 20
de novembre. Finalment el punt culminant serà el lliurament de la Medalla d’Honor de la Ciutat per part de l’alcaldessa la Sra. Ada Colau, que tindrà lloc a l’Ajuntament de
Barcelona el proper mes de novembre.

Cedida

El quadre del soci Xavier Solsona
representa un jugador d’escacs
que està pensant la seva jugada,
assegut davant d’un tauler que
mostra una posició en què les
peces blanques donen mat en
nou jugades; La solució a aquest
problema està escrita al dors

•

•

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.
1

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)

Programació
Ràdio Gràcia 2021

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

Exposicions Actes
Fins al 28 d'octubre
Clara, concreta i concisa. Exposició de dibuixos abstractes de Clara Fernandez.
Clara ha fet aquests dibuixos a través de
l’ordinador i la lupa de Windows, ja que té
una discapacitat visual severa de naixement. És una apassionada de l'art, pinta
des dels 6 anys, i té una gran força de voluntat per activar la seva vena creativa.
Aquesta mostra va nèixer al Centre Cívic
Font de la Guatlla a l'octubre de 2018. Li
agrada explicar el procés d'execució dels
seus dibuixos i les tècniques que utilitza.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 29 d'octubre
Exposició 13 Rue del Percebe: 60 anys
de rialles. La mítica creació del mestre
Ibáñez, fa 60 anys que va veure la llum.
El centre del Coll vol retre homenatge a
una de les sèries del còmic del nostre país,
més reconegudes i divertides de tots els
temps i publicada a les revistes de l’editorial Bruguera.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí
acull una exposició comissariada per Sara
Catalán amb obres de l'artista Txemy
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca
essencialment amb els seus llenguatges
habituals i codis heretats de la seva formació com a delineant artístic per qüestionar-se conceptes d’identificació, paternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot
partint de -i mantenint- la cerca de l’equilibri. La mostra també ofereix dues instal·
lacions del compositor Perdi Rominger i
una instal·lació de la dissenyadora de producte Itziar Luna.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)
Exposició Castellets i titelles. Centrada
en els titellaires que mantenen el tradicional Castellet, com element del joc escènic.
Grups històrics Titelles Anglès, Titelles
Vergés i Titelles Babi, hi seran representats junt a altres grups de més recent formació. Conjuntament amb l‘exposició es
farà una retrospectiva sobre el món dels
titelles des de principis de segle passat
fins ara i hi haurà una taula rodona, xerrades i projeccions d’audiovisuals, amb la
participació de destacats artistes, historiadors i periodistes.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 14 de gener
Fuster. L'abstracció i la represa de la
pintura. Felícia Fuster reprèn la pintura en la dècada dels anys setanta explorant les bases d’una abstracció pictòrica de naturalesa expressionista que des
de llavors aniria avançant, recorrent per
l’Abstracció lírica fins a arribar al caràcter còsmic de la seva obra més compromesa, Plurivisions: Pintura en moviment.
El conjunt de l'exposició està compost
per 14 quadres distribuïts per la sala de
la Fundació Felícia Fuster amb la intenció que el públic pugui endinsar-se en els
diferents estudis sobre formes, colors i
composicions pictòriques que va realitzar
l’artista provant de trobar el seu particular llenguatge visual.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)

Twitter @JuliaGuillamon

Recomanem

Divendres 22 d'octubre
Gràcia Riu. Espectacle de màgia Mag
Davsu. Reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18h
Lectura dramatitzada: Las mujeres de la
comedia. Espectacle amb l'actriu Carmen
Aldama on recitarà fragments de la
Comèdia en els quals prenen la paraula
personatges femenins. .
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30h
Festival LEM 2021: Neighbourhood of infinity.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30h
Dissabte 23 d'octubre
Concert: Caracara & Eva Verda presenta el projecte 'Animes Mediterrànies'.
XVIII Cicle d'aperitius musicals matinals.
Inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h
LEM 2021: Lubianka.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30h
Concert: Xabier Díaz & Adufeiras de
Salitre.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21 h
Diumenge 24 d'octubre
Concurs fotogràfic Església Evangèlica de
Gràcia. Tema i mida lliure. Es poden lliure
les fotografies en format paper en un sobre
tancat a la bústia de la porta o a la capsa de
dins de l'església.
Església Evangèlica de Gràcia (Terol, 22)
LEM 2021: Àgape. Una de les activitats prsencials recuperades. L’artista resident de
Gràcia Territori Sonor, Laura Llaneli, s’encarregarà de la part sonora d’un Àgape on
la poesia anirà a càrrec de Maria Sevilla.
Amb Ona Liarte, cap de cuina del Pepa Bar.
Casa Almirall (Joaquin Costa, 33), a les
13h
Gràcia Riu. Concert: Fenya Rai! presenta
el disc Plaça Major.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h
Dilluns 25 d'octubre
Lletra petita. Gràcia Riu: Contes per riure. Amb Gina Clotet - Umpalumpa. Edt: +
6 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 17.30 h
Dimarts 26 d'octubre
Aula Digital - EstàsON: Robots en acció (9
a 12 anys). Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 17.30h
Jazz & Crime: Criminals al senat, la dècada de 1950. El boom criminal. A càrrec
d'Ernesto Mallo i Eduardo Hojman.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Val d'Hebron, 65-69), a les 18.30h
Pantalla Barcelona tardor: La hija de un
ladrón (Iván Belén Funes / Espanya /
2019). Inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h
Xerrada: La castanyada, a càrrec de Jordi
Cubillos, estudiós de la cultura popular.

'ALPINA. Mapes. Literatura.
Paisatge', a la Jaume Fuster
Aquesta setmana s'ha inaugurat a la biblioteca Jaume Fuster l'exposició
'ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge', que recull la trajectòria de l’editorial
Alpina, referent de l’excursionisme català i que encara ara lliga literatura i
coneixement de l’entorn. La mostra, i el llibre que l’acompanya, examina com ha
canviat la manera de fer els mapes i en subratlla la dimensió cultural, amb vinti-cinc recorreguts que combinen textos dels clàssics catalans amb els mapes
Alpina. L'escriptor gracienc Julià Guillamon ha estat l'encarregat de la tria.
Fins al 18 de gener a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Cal reserva prèvia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h
Dimecres 27 d'octubre
Sac de rondalles. Contes a la mà: Un ratolí a la biblioteca. Amb Anna Casals.
Aforament per ordre d'arribada. Edat: 2-4
anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l'Olla, 104), a les 17.30h
6è Cicle Gràcia Riu: Pinzellades d'humor
teatral, representació de peces curtes a
càrrec de Vada Retro Teatre i Dinàmics
Teatre + El blues de la comèdia, concert
de Txus Blues & Jose Bluefingers Txus
Blues i Jose Bluefingers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a partir de les
18h i les 20.30h

La Taverna del CAT: José Maria Moure i
Fabián Durán.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
20.30h
Dijous 28 d'octubre
Els viatges de la paraula. Gràcia Riu.
Concert: Ay madre, a càrrec de Núria Cela
i Gregori Ferrer.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 18.30h
Concert: Isabel Vinardell & Isabelle
Laudenbach.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h
La Sotana en directe.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Entitats

Divendres 22 d'octubre
Gràcia Riu. Vespre d'humor: a càrrec
dels monòlegs dels alumnes d'Stand Up
Academy i dels acudits del Grup de diàleg interreligiós de Gràcia. Inscripcions a
administracio@lavioleta.cat
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h
Dissabte 23 d’octubre
Celebració del primer any de compostatge comunitari del Punt Verd de
Vallcarca. A càrrec de Joan Solé (Societat
Catalana d'Educació Ambiental) i i
l'equip tècnic de l'Aula Ambiental Bosc
Turull.
Punt Verd de Vallcarca (Av. Vallcarca, 71),
de les 11 a les 13 h
Munt de Mots: Taberna Canto Conto!
Espectacle de contes i cants tradicionals de Galícia. Espai coordinat per
Furafollas. Taquilla inversa. Cal reserva:
678766562 o anxobaranga@gmail.com.

Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a
les 12.30h
Divendres 29 d'octubre
Hot Jam Session: Swingin'Bubbles.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h
Divendres 29 d'octubre
Xerrada i Presentació del llibre La guerra
invisible. Moros, afroamericanos y gitanos en la Guerra Civil (1936-1939) amb
el seu autor, l'historiador Francesc Tur.
També intervindrà Ricard Valentí (president de l'Associació de Joves Gitanos de
Gràcia). Presenta Agita't Gràcia.
Associació de Joves Gitanos de Gràcia
(C/ d'Igualada, 10)
Amb el suport de
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Breus

El CAT, itineraris
literaris i art
urbà al 48h Open
House 2021

Arxiu

Aquest cap de setmana
se celebra una nova
edició del 48H Open
House Barcelona
amb l'arquitectura
mediterrania com a tema
destacat. Gràcia ofereix
12 propostes que inclouen
un itinerari adaptat
per a persones amb
discapacitat visual centrat
en Mercè Rodoreda, la
visita a la intervenció
artística al carrer de
Santa Rosa feta per Mireia
Banchs que reivindica
el maltractament que
pateixen els gossos
llebrers, o l'edifici del CAT,
modernitzat l'any 2008.
Inscripcions a
48openhousebarcelona.
org.

El Lliure reuneix
la trilogia
que rellegeix
Shakespeare
El Lliure de Gràcia reuneix
a partir d'aquest divendres
la trilogia "que perverteix"
tragèdies de Shakespeare
proposada per l'autor,
actor i director Jordi Oriol,
en col·laboració amb el
director Xavier Albertí;
una relectura personal
de Hamlet (La caiguda
d'Amlet), La tempesta
(L'empestat) i Macbeth (La
mala dicció).

Cultura
L'Abaceria recupera
l'activitat cultural
amb una mostra
d'artistes emergents

El mercat i l'Associació del Passeig de Sant Joan planifiquen la
dinamització de l'espai a partir de gener, després de la vacunació
La proposta és
oferir exposicions
regulars dels
guanyadors del
Concurs de Pintura

Silvia Manzanera

E

s tracta de la primera exposició d’art post pandèmia del mercat de l’Abaceria, que ha recuperat
aquesta setmana l’activitat cultural de la sala polivalent
tot i que només serà un parèntesi
curt amb la perspectiva de fer una
planificació regular a partir de gener. Així, un cop es desmonti l’exposició que s’inaugura aquest divendres amb les obres dels artistes
argentins Andrea Allen i Ariel de la
Vega -guanyadors dels concurs de
Pintura del Passeig de Sant Joan
el 2019 i el 2018 respectivament-,
l’espai es cedirà novament per a la
campanya de vacunació contra la
Covid-19.
Aquesta interrupció, però, només ajornarà els plans que mercat
i veïns han pensat per dinamitzar
l’espai, uns plans on l’Associació
Amics i Veïns del Passeig de Sant
Joan hi té molt a dir. L’origen de
la col·laboració de totes dues entitats va ser l’any 2019 quan van coorganitzar el concurs d’Escultura, germà del concurs de Pintura
del Passeig de Sant Joan, tot un
referent després de vint anys de
trajectòria. Precisament, la idea
de l’entitat és fer exposicions regulars amb els tres artistes guanyadors de cada edició. “Ens sem-

A l'esquerra, 'Retrat amb ales' d'Ariel de la Vega, i 'Terràqueo VI, d'Allen. Foto: Cedida

Allen, doble guanyadora. Els
artistes Ariel de la Vega i Andrea
Allen obren el cicle d'exposicions
que l'Associació de Veïns i Amics
del Passeig de Sant Joan posa ara
en marxa amb la complicitat de
l'Abaceria. Tots dos són guanyadors
del Concurs de Pintura impulsat
per l'entitat. En el cas d'Allen, va
quedar segona el 2002 i va guanyar
el 2003, però va poder presentar-se
el 2019 per un canvi de les bases.

blava molt interessant recuperar
artistes que havien passat pel concurs i que després han tingut una
carrera més enllà”, explica Lluís
Castañeda, vicepresident de l’associació veïnal.
Amb la complicitat del mercat,
aquesta sèrie d’exposicions arrenca amb els artistes argentins Ariel
de la Vega i Andrea Allen, representats per la gestora cultura i art dealer Vera Ravera, part implicada en
l'organització de l'esdeveniment
que s'inaugura aquest divendres
a la tarda. "Tots dos són artistes
emergents que han exposat a París
o a la Fundació Terrassa", apunta
Ravera, "i és molt important el valor que aporta a la seva obra el premi del concurs del Passeig de Sant
Joan". Per a Castañeda, també és
rellevant el fet de disposar de nou
de l'espai del mercat i encetar una
etapa cultural que serveixi per dinamitzar el barri; des de l'associació ja tenen diferents propostes de
teatre o poesia.

•

Un film rodat al confinament, estrena al LEM
Melisa Bertossi, Pope i Cristian Subirà tocaran durant el passi de 'Neighbourhood of Infinity', de Mark Aitken
S. M.

E

l cinema documental amb
música és una de les activitats destacades de la quarta setmana del LEM 2021.
Després de la presentació d'Esmolets, l'espectacle dedicat a l'ofici d'esmolet a càrrec de
l'artista gracienca Eli Gras i de
Marina H. Asciutti i Lula Thomas
el passat cap de setmana, el festival segueix amb l'estrena del film
'Neighbourhood of Infinity' del realitzador britànic Mark Aitken (divendres 22 d'octubre a la Sedeta).

El grup de rock experimental Lubianka, aquest dissabte a la Sedeta. Foto: Cedida

El documental, rodat a Barcelona
durant el confinament, ofereix una
visió alternativa d'aquell període a
partir de l'observació dels nombrosos ocells que hi ha a la ciutat. La
projecció comptarà amb la música en viu de Melisa Bertossi, Pope
i Cristian Subirà.
L'endemà, també a La Sedeta i
a les 20.30 h, serà el torn del grup
de rock experimental de Lubianka,
banda amb un seguit d'influències que van de la psicodèlia al
Krautrock, passant pel pop, l'electrònica, el funk i, fins i tot, el free
jazz i les músiques africanes i hindús. Al LEM presentaran els seus

darrers treballs, 4.0 i Radio India,
publicats durant la pandèmia.
Finalment, diumenge 24 tindrà lloc un clàssic del LEM, l'Àgape, que l'any passat no es va poder
celebrar per les restriccions de la
Covid. L'acte consisteix en un encontre inèdit entre poesia, música
i gastronomia, a l'hora del vermut
(13 h), al bar Casa Almirall, al Raval.
Les protagonistes de l'Àgape d'enguany són la poeta Maria Sevilla,
l'artista sonora Laura Llaneli i Ona
Liarte, xef del Pepa Bar. L'accés a
l'Àgape és de franc. Per a la resta
d'activitats hi ha entrades anticipades a Entradium.cat.

•

Cultura
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entrevista

Els homes amb
barretina del Polònia

crítica de
cinema

Pintures i dibuixos dels
arquitectes AxA
R.C.

L’artista Vall Karsunke, presència habitual del programa de TV3,
mostra les seves darreres creacions al Diluvio Universal amb
Mickey Mouse com a protagonista evident (marca de la casa)
Silvia Manzanera

Q

ui conegui la trajectòria
del pintor Vall Karsunke
segur que el primer que
li ve al cap és la figura de
Mickey Mouse de traç
gruixut i sintètic; una figura que
recorre l’obra de l’artista nascut
el 1967 i que és la seva obsessió des de petit, i no sap ben bé
perquè, només troba explicació
a l’admiració dels infants de la
seva generació pel còmic francòfon. Tintin, Astèrix i Obèlix…
i d’aquí al mític ratolí. N’ha fet
d’altres, però aquest hi és sempre, també en les creacions més
recents, les que ha fet durant
aquest any i que es poden veure a la galeria gracienca Diluvio
Universal (Gilleries 2), fins al 6
de novembre.
Aquesta mostra inclou, a més
de les cinc peces d'un metre per
70 cm amb el Mickey dibuixat de
diferents maneres sobre paper
amb tinta xinesa, unes escultures de 40cm fetes a partir de
tecles de piano. "Un dia em vaig

El 'televisiu' senyor amb barretina

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

• D'Artacan y los tres mosqueperros. 15.50.
• Sin tiempo para morir. 17.45 i
21.00.
• Free Guy. Ds i dg, 18.50.
• Chavalas. Dv, dl, dm, dc i dj,
18.50. Dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Respect. 16.00 i 21.15.
• Benedetta. 16.05, 18.45 i 21.30.
•¿Quién es quién? 15.50.
• Cry Macho. 17.50, 19.55 i 22.05.
• Dune. 18.30. 16.00. Dv, 16.00. Dg,
21.10. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 21.00.
• Mediterráneo. 16.00 i 21.40. Dg,
18.50. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 18.30.
• Maixabel. 19.00 i 21.30. Dv, 19.00 i
21.30. 16.00.

Ramon Casalé Soler

A
Vall Karsunke, passió i obsessió pel ratolí de Disney. Foto: Cedida

trobar un piano al mig del carrer
com si l'haguessin tirat des del
balcó; era un tresor que no podia deixar allà", explica l'artista.
L'espai també ofereix "obra petita" del pintor gracienc amb més
de 50 peces que també havien
passat per l'Hipermerc'Art a la
sala Vinçon.
Vall Karsunke agraeix estar en
marxa de nou, amb les galeries
obertes i el moviment que generen les exposicions. Durant els
mesos de confinament va poder
seguir treballant, concentrat en
el seu art però amb la vista posada enfora, "amb aquella sensació
d'estar en una pel·lícula estranya". Afortunadament els seus
quadres tornen a mostrar-se al
món amb aquell missatge optimista i de bon rotllo que desprenen les obres de Vall Karsunke,
un optimisme totalment intencionat. "Sempre m'he preocupat
per això, és el meu objectiu principal quan pinto, alegrar la vida

"El meu objectiu
principal quan
pinto és alegrar
la vida a la gent",
assegura l'artista
a la gent", afegeix l'artista. Altres
busquen una reacció diferent.
Ell, l'alegria. I amb aquest segell
indiscutible ha pogut guanyar-se
la vida com a pintor, tot i ser una
carrera molt complicada. I també s'ha guanyat un lloc al Polònia
(en un gag de la setmana passada es van veure fins a 7 quadres
seus), i és clar, apareix als títols
de crèdit. "És graciós perquè arran d'això m'han encarregat alguns dels collages que faig d'homes amb barretina i retalls del
diari 'Avui' dels anys 70 i 80". El
poder de l'art. I de la tele.

•

• Sin tiempo para morir. Dv, 16.00 i
19.30. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.00
i 19.30.
• El bebé jefazo: negocios de familia. Ds i dg, 16.00.
• La patrulla canina: la película.
Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.15.
• Shang-Chi y la leyenda de los
diez anillos. Ds, dg, dl, dm, dc i
dj, 20.15.

16.00.
• Maixabel. Dv, 16.00 i 18.00. Ds,
18.00 i 22.00. Dg, 18.00 i 20.00.
Dl, dm i dc, 16.00, 18.00 i 20.00.
Dj, 22.00.
• Malmkrog. Dv, 20.00. Dj, 20.30.
• Cosi fan tutte (òpera en diferit
des de Festival Salzburgo). Dj,
16.00.

Cinemes Girona. Girona, 177

• Dune. 11.30, 16.00, 19.00 i 21.50.
• Sin tiempo para morir. 11.30,
16.00, 18.50, 20.30 i 21.50.
• Respect. 17.50 i 21.45.
• Claret. 16.00.
• Adiós, idiotas. Ds i dg, 20.00. Dv
i dj, 16.00.
• El médico de Budapest. 17.45.
• Chavalas. 20.00.
• Shang-Chi y la leyenda de los
Diez Anillos. Ds i dg, 21.45. Dv, dl,
dm, dc i dj, 22.10.

• Bon dia món. Ds, 16.00.
• Chavalas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc,
16.00. Dj, 20.00.
• Mediterráneo. Dv i ds, 17.45,
20.00 i 22.00. Dg, dl, dm i dc,
17.45, 20.00. Dj, 17.00 i 22.00.
• Els olchis. Dg, 16.00.
• Tsunami (Casa Asia). Ds, 20.00.
• Benedetta. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.00 i 20.30. De dv a dj, 18.15.
• Bella y el circ màgic. Ds i dg,

Verdi. Verdi, 32.

la galeria H2O (carrer Verdi, 152) es va presentar
una col·lectiva de pintura i dibuix realitzada per
membres de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura, on s’han pogut veure una sèrie d’obres relacionades amb el món de l’arquitectura, ja que el tema
de l’exposició era La ciutat i el verd urbà.
Aquesta no és la primer vegada que es mostren els
treballs dels arquitectes, ja que anteriorment s’havien
celebrat altres edicions, sempre amb el mateix format
i contingut, degut a la intenció d’exterioritzar “idees
i pensaments a través del dibuix, una eina pròpia de
l’arquitecte, que en aquest cas vol anar més lluny de la
mera habilitat expressiva”.
Arquitectes per l’Arquitectura, va sorgir fa 10 anys
degut a l’ interès que va tenir un grup d’aquests professionals en actiu que, a més, es dedicaven a la docència, però que sobretot els unia el desig de donar veu
als “valors passats, presents i futurs de l’Arquitectura”.
En conjunt, el propòsit d’aquesta associació és demostrar la seva utilitat, no tant sols en la construcció d’habitatges o d’altres espais, sinó també posar el focus en
qüestions relacionades amb la cultura, l’ensenyament
i el pensament.
Respecte a les obres exposades, és complex fer-ne
esment de cadascuna d’elles, però s’adverteix a primer
cop d’ull el domini del dibuix que tenen tots els protagonistes, tant en la representació de plantes, plànols,
edificis, jardins.., però també hi ha altres que s’endinsen en el terreny pictòric a través de la figuració i l’abstracció, com per exemple Jaume de Oleza amb l’oli
sobre paper L’eixample que, dins d’un estil expressionista i sintètic, mostra una mena de personatge estrany, però que en realitat no ho és, ja que representa –a través dels ulls- dos illes de cases de l’Eixample
barceloní. Oleza ha realitzat diverses exposicions a
Catalunya, Alemanya i les Illes Balears.
En conjunt Maneres de mirar. La mirada vers el verd
urbà serveix per adonar-se de l’enorme importància
que tenen els parcs i el jardins en l’entorn urbà, sobretot perquè són un pulmó per la ciutat, i que a més, es
converteixen en un “espai més amable i saludable”.

•

• Preparativos para estar juntos
un periodo de tiempo desconocido. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Con quién viajas. Dv, dl, dc i dj,
18.15.
• Otra ronda. Dv i dl, 20.00.
• La Passió segons Pep Amores. Dl,
dm i dc, 16.00.
• Mediterráneo. Ds, dl, dm i dj,
11.30.
• Maixabel. Dv, ds, dg, dl i dc,
11.30.
• Medjugorje, la película. Dv, dl, dc
i dj, 11.30.
• Van Gogh de los campos de trigo
bajo cielos nublados. Dm, 11.30,
18.15 i 20.05.
• Cosi fan tutte. Salzburgo. Dg i
dc, 11.30.
• Jane Eyre. Dj, 11.30 i 20.00.
• El extraño viaje. Dm, 11.30.
• D'Artacán y los tres
Mosqueperros. Ds i dg, 11.30 i

18.15. Ds i dg, 16.00.
• La Patrulla Canina: La película.
Ds i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49

• La Passió segons Pep Amores. Ds
i dg, 16.00. Dv i dj, 20.30.
• Medjugorje, la película. Ds i dg,
17.45. Dv i dj, 16.00 i 18.05. Dl,
dm i dc, 16.00 i 18.25.
• Otra ronda. Ds i dg, 20.10.
• Nomadland. Ds i dg, 22.20. Dv, dl,
dm, dc i dj, 22.30. Ds, dg, dl, dm i
dc, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. Dv i
dj, 16.00, 18.25, 20.30 i 22.30.
• Maixabel. 16.00, 18.10 i 22.00.
20.20.
• Cry Macho. Dv, ds, dg, dl, dc i dj,
16.00, 18.00, 20.00 i 22.30. Dm,
16.00, 18.00 i 22.30.
• Adiós, idiotas. Dl, dm i dc, 20.50.
• El extraño viaje. Dm, 20.00.

12 L’Independent de Gràcia
22 d'octubre de 2021

Gràcia Escapulada

Albert Benet

La torratxa

Llengua
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

E
Inscripció a les escales de l'Església dels Josepets, a Lesseps, del Club Esportiu Europa. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Què hi fem tan avall?

D

illuns passat, sortint de la biblioteca Jaume Fuster
em vaig trobar l’Antoni assegut a les escales dels
Josepets. Feia setmanes que no coincidíem al carrer
però encara recordo amb una mitja rialla la mona
que duia la darrera nit de la Rovira Fest. “Ho veus
Benet com Gràcia sencera s’ha tornat de l’Europa ara que
hem pujat?”, em va repetir aquella matinada d’agost mentre es cardava les gerres de cervesa com si begués aigua de
la font de l’Atzavara. Aquest cop, tanmateix, anava tan seré
que em vaig espantar. Li’n passa alguna, de molt greu, vaig
pensar. Se’l veia molt ensopit i amoïnat. Li vaig demanar si
sa mare havia emmalaltit o bé si la Laia ja no voldria passar
més dies amb ell. El seu neguit no era degut a la família, va
respondre’m de seguida. Era molt pitjor. “Encara que no t’ho
creguis, surto de resar-li un parenostre a la marededéu per a
què l’Europa guanyi d’una vegada al Nou Sardenya”, va confessar-me en veu baixa i el cap cot. Tenia la mirada fixada
en l’esglaó que dur gravat el nom del club i repetia constantment com qui passa el rosari: “Què hi fem tan avall?”
La mitja rialla inicial meva va esdevenir sencera i llarga.
Només vaig gosar dir que no s’amoïnés per l’Europa perquè
va millor que mai, malgrat veure’l en la zona de descens a
3aRFEF. “El femení va camí de la lliga Reto Iberdrola, som
líders en fer manifestos anti-tot i si la Colau no ens canvia
l’enllumenat per poder jugar la copa del rei, direm que som
més republicans que en Puigdemont”, vaig dir-li amb sarcasme. Va demanar-me que no li expliqués collonades sinó que
li respongués la pregunta: “Què hi fem tan avall ?”
Per a treure ferro a la situació li vaig explicar el perquè
d’aquell gravat situat al segon o el tercer esglaó que puja a
l’església, l’existència del qual em va recordar l’Albert Pujol
(un europeista de la Salut que viu a la Segarra). Em vaig as-

seure al costat dret de l’Antoni i com si li contés una rondalla als meus fills, li vaig començar a explicar que el 1998 es va
rehabilitar la façana principal i altres espais dels Josepets.
L’obra es va poder fer gràcies a una inversió publicoprivada
promoguda per mossèn Joan Aran i Suriol, que té el seu nom
escolpit davant d’unes de les portes del temple.
A més, a més, vàries entitats, associacions, empreses i alguns particulars van fer aportacions econòmiques que van
ajudar a cobrir les despeses d’aquella reforma. Segons em va
dir un exdirectiu que ja és mort , l’Europa hi va donar 5.000
pessetes. Una quantitat modesta però suficient per a testimoniar la vinculació afectiva entre el club de futbol més representatiu de Gràcia i l’edifici que va originar el naixement
de la nostra vila.
El desaparegut CF Vallcarca, el CE Claror, el CN Catalunya,
el CB Coll, entre d’altres entitats esportives, també hi són
inscrites, com també hi són presents els Lluïsos, el Círcol, la
Quirón, l’Enher, etc. Unes inscripcions desconegudes o ignorades per la majoria de persones que diàriament pugen i baixen aquestes escales carregades de simbolisme. La meva explicació didàctica no va despertar l’interès de l’Antoni que va
seguir capficat per culpa de la classificació del primer equip,
que diumenge rep el cuer del grup en un partit a cara o creu.
Coneixent l’Antoni com el conec, sé que si demà passat tombem l’Ejea (un club aragonès que no es rendirà fàcilment
amb l'entrenador nou) correrà cap al bar a celebrar-ho i començarà a preparar el desplaçament a Osca de la setmana
vinent. I confio, en què malgrat no ser gaire bon creient, tornarà als Josepets a donar gràcies a la marededéu per haverlo escoltat. Segur que els tres punts li faran veure la realitat
d’una altra manera i, fins i tot, l’esglaó europeista li semblarà
que és més a munt del seu nivell actual.

•

l llistat de greuges vers la llengua
catalana no ha parat de créixer els
darrers anys. Els indicadors de l’enquesta d’usos lingüístics de la població
de 2018 ja posava de manifest aquesta
tendència, la qual s’ha confirmat per
l’increment del consum cultural cap
al vídeo en streaming provocat per la
pandèmia. Segons la Plataforma per la
Llengua, HBO no ofereix cap títol en
català tot i comptar amb 404 títols en
catàleg els quals ja compten amb una
versió doblada al català. No surt molt
millor parat el canal Disney amb una
xifra testimonial de 30 títols.
La recent proposta de llei de l’audiovisual del govern espanyol no ha
tingut en compte les llengües cooficials pel seu desplegament. D’altres
indicadors menys tangibles com els
casos de discriminació del català a la
Universitat ha provocat la iniciativa de
defensa del català per part de sindicats estudiantils al lloc www.launiversitatencatala.cat. Una altra campanya,
#NoEmCanviisLaLlengua, va néixer per
conscienciar els catalanoparlants perquè no canviïn de llengua quan creuen
interlocutors que pel seu accent o aspecte físic no ho son pas.
Què pot motivar que s’estigui accelerant el procés de degradació dels
drets lingüístics dels catalanoparlants?
Necessitaríem uns quants estudis que
des de l’anàlisi empíric ens plantegi un
diagnòstic correcte i allunyat de debats
identitaris. Sabem, això sí, que els tics
paternalistes i d’incomprensió de determinades institucions espanyoles i ciutadans castellanoparlants no ajuden gens.
I també sabem que la mancança d’estratègies efectives de suport de les institucions catalanes tenen la seva part de
responsabilitat. Tampoc ajuden els discursos xenòfobs i agressius per defendre el català ja que per defensar el català
tampoc cal atacar altres llengües. Però
hi ha un detall que no pot escapar de la
veritat. La llengua catalana està en una
posició asimètrica des de qualsevol punt
de vista i cal que els catalanoparlants la
defensin i la protegeixin perquè està clar
que ningú altre ho farà.
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