
Lina López: "Hem de 
seguir amb la Festa 
Major popular i, si 
pot ser, tenir més 
carrers guarnits" 
 
"Som creadors de cultura 
popular", subratlla la nova 
presidenta de la Fundació P6

Gràcia registra 400 casos de 
Covid setmanals dos anys 
després de l'esclat pandèmic 
La crisi representa un cop dur a l'economia local: un pla de xoc fa canvis al pla 
d'usos per salvar la restauració i eleva la inversió en e-commerce a 20.000€

A. Balanzà / S. Manzanera

No hi ha dades de víctimes mortals per districtes a 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona, més enllà 
d'un inquietant i difícilment interpretable excés 
de mortalitat. "De l'1 de març de 2020 al 23 de fe-
brer de 2022 s'han produït 31.760 defuncions men-

tre que les esperades eren 25.818; això representa un excés de 
mortalitat de 5.942 morts", diu la lacònica estadística oficial 
a nivell de tot Barcelona. Sí que es pot assegurar, però, que 
dos anys després que esclatés la crisi sanitària i que a Gràcia 
fos un dels primers barris on es van veure les ambulàncies 
amb tripulants que semblaven més aviat astronautes, en-
cara cada setmana es detecten 400 casos positius de Covid. 
Concretament, 379 són els que es van registrar l'última set-
mana de febrer, i en l'acumulat a Gràcia ja es pot dir que en 
dos anys hi ha hagut 35.000 casos.

Però quin és l'impacte social de la pandèmia? Què n'ha 
quedat? Quins canvis ha produït a peu de carrer? 

Al 2019 el districte tenia 426 serveis a les empreses i ofici-
nes i 333 restaurants, la Vila comptava amb un total de 3.277 
comerços (segon barri de la ciutat), i a una distància consi-
derable, Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, amb 1.369. Aquest 
cens comercial destacava Gràcia per l'equilibri entre comerç 
i serveis. Encara no hi ha un registre actualitzat de l'impacte 
de la crisi sanitària sobre el teixit comercial del districte però 
la manca de dades no amaga una realitat evident que es viu 
amb diferents intensitats i dependent de l'àrea econòmica. 
L'octubre de 2020 el Districte va aprovar un pla de xoc amb 
72 mesures, fent canvis al pla d'usos per salvar la restaura-
ció i posant el focus en el comerç electrònic. Pàgines 2, 4 i 5

L'última setmana de febrer es van 
comptar 379 casos i en l'acumulat 
des de 2020 hi ha hagut 35.000

Plaça Revolució desèrtica en ple confinament. Foto: J. Chichelnitzky

L'Europa, a Tercera! 
El primer equip femení
assoleix l'ascens a la nova
quarta divisió del futbol
estatal i ara va pel títol
de lliga P8

Foto: Ramon Ortiz i Jasan
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2 Dos anys de Covid

M irades de dolor dos anys des-
prés del moment zero, an-
goixa i malenconia dins una 

nostàlgia d’allò que ara entenem 
que era la normalitat. Ens trobem 
en una voràgine de dubtes que no 
crec que tinguin tanta resposta i ba-
nyem la nostra ànima d’un estrany 
alè que només la professió de la sa-
nitat et permet tenir. I mentrestant 
esperem que tot torni, que les for-
ces no s’acabin, que el món no obli-

di, ja que el record és l’únic que pot 
fer frenar una recaiguda. Dos anys 
després som com el cirerer que tor-
na a florir cada primavera, esperant 
que els nostres passadissos plens de 
tanta espera trobin el seu lloc, que 
els amos del nostre jardí entenguin 
l’important del cuidar, que les nos-
tres llistes que tenen tant dolor i de-
sesperació aconsegueixen ser elimi-
nades, i que els llums vermells dels 
nostres passadissos que són el crit 

d’ajuda d’aquells que estan vulne-
rables, tinguin les mans suficients 
per calmar. Deixant clar la nostra 
lluita constant en la defensa de la 
nostra professió tan castigada i amb 
una societat cada cop més cega cap 
a la nostra complexitat diària i que 
ens fa qüestionar-nos més sovint del 
que voldríem si la nostra vocació i 
l’amor que posem és suficient.

 Dos anys… Després del dany, cal 
ajudar a reconstruir.

Opinió convidada

Sospir d'esperança
Marian Alcalde Vilás, TCAI Hospital de l’Esperança

Gràcia registra 400 positius 
de Covid cada setmana i n'ha 
tingut 35.000 en dos anys
Tot i la manca d'un cens actualitzat, el comerç també queda tocat per la crisi 
sanitària i suma 20.000 euros d'inversió per a les dues plataformes digitals

Albert Balanzà / Silvia Manzanera

Com un cercle virtuós di-
jous passat, 10 de març, es 
va reunir el consell de bar-
ri de Vallcarca, i justament 
ara fa dos anys aquest òr-

gan de participació va ser el primer 
que es va suspendre, un 12 de març, 
com a primer símptoma local d'un 
mon que es va capgirar del tot. Els 
carrers van quedar deserts, els ve-
ïns podien caminar encaputxats pel 
mig d'un carrer Gran sense vehi-
cles, se sentia el silenci en les nits de 
toc de queda i les xarxes de solida-
ritat es van activar com mai: 1.700 
veïns es van autoorganitzar per fer 
eines antivirus, l'Hospital de l'Es-
perança va esdevenir epicentre 
de la malaltia activant la primera 
planta exclusiva per Covid de tota 
la ciutat i arribant a tenir 99 ma-
lalts greus i el Districte de Gràcia 
va coordinar l'hospital de campa-
nya del Guinardó.

Dos anys després, la certa nor-
malitat recuperada no es tradueix 
en tranquil·litat absoluta si s'analit-
zen les xifres de casos positius per 
Covid que cada setmana es regis-
tren a l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona. L'última setmana de fe-
brer hi va haver a Gràcia 379 casos 
positius de Covid (Vila 175, Camp 
d'en Grassot 83, Vallcarca 51, el Coll 
20 i la Salut 50) i la xifra és encara 
més impactant si es desplega el to-
tal entre el 25 de febrer del 2020 fins 
a l'1 de març de 2022: només al dis-
tricte hi ha hagut en aquest temps 
34.993 casos positius (Vila 14.766, 
Camp d'en Grassot 9.249, Vallcarca 
5.007, el Coll 1.995 i la Salut 3.976), 
lògicament de diversa gravetat i 

Cua per entrar al mercat de l'Abaceria quan havíem de guardar distància de seguretat. Foto: J. Chichelnitzky

transcendència. No hi ha xifres de 
mortalitat per districtes; només hi 
ha una inquietant mesura: "De l'1 
de març de 2020 al 23 de febrer de 
2022 s'han produït 31.760 defunci-
ons mentre que les esperades eren 
25.818; això representa un excés de 
mortalitat de 5.942 morts", diu l'es-
tadística oficial.

Atenent a aquestes xifres, es 
pot dir que ha passat el pitjor de 
la pandèmia? Depèn. El primer 
mes de pandèmia a Gràcia (del 25 
de febrer al 30 de març) hi va ha-
ver 512 casos positius de Covid i el 
segon trimestre 569 (14 al Coll). 
Aquestes xifres, probablement 
amb un impacte greu, són irrisòri-
es si es comparen amb l'actualitat, 

amb una fase de la malaltia menys 
mortal: el primer trimestre del 
2022, només a Gràcia, hi ha hagut 
15.433 casos positius i tots els bar-
ris han triplicat les dades de l'úl-
tim trimestre de 2021 (Vila 6.432, 
Camp d'en Grassot 4.065, Vallcarca 
2.238, el Coll 915 i la Salut 1.783).

Encara hi ha una última xifra 
rellevant: el rànquing d'incidèn-
cia de la malaltia per barris si hi 
visquessin 100.000 habitants, i 
aquí Vallcarca se situa per davant 
amb 401 casos al febrer se situa en 
una ràtio de 2.456 casos per cada 
100.000 habitants i la Vila amb 1.202 
casos està en una ràtio de 2.333 per 
100.000 habitants. Són els dos únics 
territoris de Gràcia que estan per 
sobre de la mitjana de Barcelona.

Però quin és l'impacte social de 
la pandèmia? Què n'ha quedat? 
“Ha estat un sotrac brutal en molts 
àmbits i al comerç ha estat visi-
ble", apunta Alberto Lacasta, res-
ponsable del Districte en aquesta 

àrea. Tot i que no hi ha dades ac-
tualitzades des del darrer cens de 
comerç fet el 2019, una prospec-
ció ràpida a peu de carrer demos-
tra que l'economia local ha rebut 
durant aquests dos anys un cop 
dur que va forçar a l'administra-
ció a prendre mesures des de l'ini-
ci de la crisi; a l'octubre de 2020 el 
Districte va aprovar un pla de xoc 
que suposava canvis significatius 
en el pla d'usos en un intent de sal-
var la restauració. A banda de les 
mesures de ciutat, el govern graci-
enc va posar el focus en el comerç 
electrònic, amb una ajuda directe 
de 20.000 euros per impulsar les 
dues plataformes digitals que les 
associacions de comerciants han 
creat per trobar nous públics i in-
crementar les vendes: A Gràcia tot 
ho trobes i Gràcia Comerç. 

També hi ha hagut moviment pel 
que fa al número d'activitats conce-
dides durant els darrers tres anys: 
357 el 2019, 285 el 2020 i 370 l'any 
passat. Però més enllà dels núme-
ros queden les persones, que amb 
les seves històries de resistència, 
reinvenció o tancament, confor-
men la diversa i complexa realitat 
comercial de Gràcia.

Per barris, Vallcarca 
se situa per davant 
amb una ràtio de 
2.456 casos per 
100.000 habitants 

La pandèmia en xifres

1.700 veïns autoorganitzats 
en les primeres setmanes

 99 malalts greus a l'Hospital 
de l'Esperança, xifra màxima

34.993 casos positius registrats 
a Gràcia en els dos anys

15.433 casos positius només 
en el primer trimestre de 2022
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"Quines perspectives reals té el petit comerç de Gràcia? Quines accions 
específiques s'estan posant en marxa per combatre una crisi que al final 
canviarà el nostre model de ciutat, amb carrers més buits, amb espais 
sense personalitat". La Jéssica, la tallerista i membre de les Minerva que 
durant dos anys ha mantingut actiu l'espai Pqno al carrer Tres Senyores, 
va tancar el passat 24 de febrer; no sense fer una reflexió del perquè 
que es pot trobar al seu bloc. És 
un tancament de la botiga però no 
del projecte, que ha seguit amb la 
versió online i les xarxes socials, i 
en breu tindrà versió física en un 
altre lloc compartit, que revelarà 
en breu. Considera el comerç "a 
peu de carrer" l'ànima dels barris i 
un patrimoni col·lectiu a preservar. 

Dos anys de Covid
Reinventar-se, 
resistir, tancar: les 
múltiples realitats 
del comerç a Gràcia
La xarxa de botigues local és tan única i plural com la 
resta d'àmbits que identifiquen el districte. Aquí van 
alguns testimonis de les persones darrere el taulell que 
han viscut un temps excepcional. Text: Silvia Manzanera

Volcano Active Shop és un 
projecte liderat per Anne 
Fornier, reconeguda experta en 
volcans que va decidir venir a 
Barcelona i instal·lar-se a la Vila, a 
Travessera de Gràcia 108, per crear un espai cultural amb botiga, sala 
d'exposicions i esdeveniments entorn els volcans, a més de posicionar-
se com a centre de comandament de Volcano Active Foundation. 
També va posar en marxa el projecte Volcano Shool, però tot i que les 
escoles estan interessades, necessita finançament per poder oferir 
el servei en català. Sense subvencions, en mig d'una crisi sanitària i 
econòmica sense precedents, ha decidit tancar l'espai físic. "Tenim un 
barri únic en molts nivells, i l'estem perdent", es lamenta Anne. 

Fa tres anys la Virginia i el seu marit van obrir la botiga de tes Delicias 
de Prada al carrer Mare de Déu dels Desemparats. Amb les dificultats 
pròpies d'iniciar un negoci però amb tota la il·lusió i la inversió posades 
en ell, arriba la pandèmia just després de fer el primer aniversari, un 
cop que no han pogut aturar. "Al febrer vam decidir posar-la en traspàs 
perquè ja no podem perdre 
més diners. Tot puja i no tenim 
prou ingressos per fer front a 
les despeses, i amb les ajudes 
econòmiques de l'administració 
pel covid no podem mantenir-
nos", explica. En el seu cas, a més, 
s'afegeix la manca d'una xarxa 
familiar; tornaran a Argentina.

"Crec que estem assistint a un 
fenomen generalitzat a les ciutats, 
que s'estan convertint en llocs en 
blanc i negre", assegura Amalur, 
ànima de Un Mundo de Hamacas, 
una botiga especialitzada que després de portar 17 anys de trajectòria 
al Born va decidir traslladar-se a la Vila, a Travessera de Gràcia 180, 
tot just abans de que el govern declarés l'estat d'alarma. Volien un 
barri amb ànima, amb comerç autèntic per a la gent del barri. Però es 
van trobar amb un confinament. "De moment anem resistint, en part 
perquè el propietari del local ens ha tractat molt bé i ha estat molt 
just", afegeix. Però també assegura que el comerç local passa per un 
moment crític i es fan necessàries "ajudes reals" i "mesures efectives".

La botiga d'accessoris i 
complements de decoració Barité 
porta amb la persiana aixecada al 
número 163 de Torrent de l'Olla 
des de l'any 2007. L'Eva Ortiz està 

al capdavant d'un espai que se sosté -en part- pel suport de la família, 
que li permet un cert equilibri entre despeses i ingressos, tot i que "ara 
mateix ens dona per cobrir el sou i gràcies". "L'avantatge en aquest 
cas és que si no arribem a pagar el lloguer un mes no ens fan fora", 
explica. Segons el seu testimoni, la Vila està perdent força comercial 
i el teixit de les botigues de proximitat s'està debilitant. "Veig molts 
negocis que tanquen o es traspassen, i la sensació és d'anar aguantant 
com podem", en un context econòmic i social que "no ajuda".

Després de 57 anys darrera del mostrador de Mobles San Ramos, María 
Ángeles va decidir abaixar definitivament la persiana el 30 de desembre 
2021. Vallcarca perd un dels seus establiments més emblemàtics, però 
sobretot perd una lluitadora incansable pel comerç de barri, defensora 

a ultrança de la idea que "només la unió 
pot fer la força". Per això sempre ha cregut 
que, precisament, a Vallcarca és la zona de 
Gràcia que més necessita l'associacionisme 
"Crec que ens ha mancat dinamització, 
a banda que no comptem amb un 
urbanisme que ajudi al comerç". Tot i que 
va tenir pujades de venda en determinats 
moments durant la pandèmia (la gent 
estava a casa i feia reformes), no tenia 
logística suficient per fer venda online.

L'acadèmia Matiks, al passatge 
Nogués a Camp d'en Grassot, 
es va posar en marxa el 2016, i 
just quan començaven a trobar 
l'estabilitat, el confinament va 
tallar de cop les expectatives de fer créixer el projecte. Però malgrat les 
dificultats que han patit, sobretot per les restriccions que afectaven les 
activitats extraescolars, i per les mesures aplicades als àmbits educatius 
i de formació, Matiks aguanta la crisi en part per la bona acollida de 
les famílies. "Durant els mesos més durs van arribar algunes ajudes 
econòmiques directes, però ha estat una solució a mitges", explica la 
Marta, impulsora de la iniciativa, que també aposta a l'estiu pels casals 
de robòtica i programació de videojocs. "Espero que tot s'estabilitzi en 
els propers mesos i almenys tornem a la situació prepandèmica".

Volcano School, 
futur incert 

Un tancament i una reobertura 

Un mercat tancat, un confinament 
i tres anys sense treva

Del Born a 
Gràcia, i resistint

El suport de 
la família 

Vallcarca, territori únic

Esperant 
l'estabilitat
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Nou canvi de 
bandera a Sol: 
de la igualtat a 
l'acció pel clima

El projecte Flag Lab de 
promoció de banderes 
noves amb valors 
universals, iniciat el passat 
novembre al màstil de la 
cruïlla de la plaça del Sol 
amb el carrer Canó, segueix 
endavant aquest diumenge 
amb un nou canvi de 
símbol. Si a mitjan febrer 
es va enarborar la bandera 
de la igualtat [foto], obra 
de Sahila Gonzales, ara li 
toca el torn a la proposta 
de Flavià Boleda a favor de 
l'acció pel clima. Hi donen 
suport la Fundació Gloria 
Soler i l'associació de bars 
de la plaça.

EL CEG inaugura 
la mostra a Fabra 
amb un col·loqui 
d'Antoni Bassas
El Club Excursionista 
de Gràcia inaugurarà 
dimecres 23 a Lluïsos 
l'exposició sobre l'entitat, 
Pompeu Fabra i la Flama 
de la Llengua, amb el 
col·loqui L'esport català: 
un repte lingüístic, conduït 
pels periodistes Antoni 
Bassas i Jordi Mir (19h). 

El pastisser de la 
Carrió surt cap a 
Ucraïna amb un 
comboi de Càritas

El pastisser Oriol Carrió, 
de l'obrador del carrer 
Bailèn, participa de 
voluntari al comboi de 
dues ambulàncies amb 
material de Càritas 
que aquesta setmana 
ha sortit de la seu de 
l'entitat a Ciutat Vella 
cap a Ucraïna. Carrió 
forma part del grup de 
voluntariat que viatjarà 
fins a la frontera del país 
amb Polònia i informarà 
sobre el trajecte solidari.

dels fisioterapeutes del centre. 
Amb ell fa els exercicis però parla 
de tot, en el fons, per intentar con-
nectar amb el món exterior.

Els petits detalls l’ajuden a tirar 
endavant. Els dies, però, no tenen 
sorpreses. En Joan esmorza, fa re-
cuperació amb l’Artur, pren el sol 
a la terrassa, i rep la visita de 12-
14h del seu fill David. Per trencar 
la monotonia cuida les plantes de 

la terrassa del centre, i fins i tot, 
planta algun esqueix. Mentrestant, 
arriba un dia important: el canvi 
del caminador per les crosses. 

L’adéu del seu company d’ha-
bitació i amic José, que rep l’alta 
dues setmanes abans, suposa un 
petit cop anímic. Tot i això, el 7 de 
gener arriba el moment esperat: la 
seva alta. És moment de comiats 
amb les infermeres, els fisiotera-
peutes, les pacients amb qui juga-
va les partides al domino i la resta 
del personal. Sovint la gent obli-
da que una residència o un cen-
tre sociosanitari no només cura, 
sinó que també crea llaços, escol-
ta, conversa i regala anys de vida a 
qui ho sap aprofitar. Això en Joan 
ho sap, i per això es mostra agraït. 

Després de deu minuts de tra-
jecte mirant amb un somriure els 
carrers del barri, en Joan arriba 
a casa, s’acomiada de l’ambulàn-
cia i treu les claus. Entren pare i 
fill, contents que tot hagi anat bé. 
Ple d’il·lusió, puja els graons, aju-
dat per la barana i per una cros-
sa. Mentre avança, escolta el Lluís 
i l’Eulàlia, que l’esperen al seu pis, 
amb la porta oberta. A l’entrada 

Marc Asensio 

E l passat 19 de novembre 
en Joan Clupés es trenca 
el fèmur en caure mentre 
treballa en un petit taller 
que té al terrat de l’edifici 

on viu a Gràcia. És un primer pis 
sense ascensor (56 graons). Te 84 
anys i viu sol, però al pis de dalt 
hi viuen el seu germà i la seva cu-
nyada, el Lluís i l’Eulàlia. Ells són 
qui van trucar ràpid l’ambulància.

Els sanitaris el baixen amb difi-
cultats des del terrat fins al carrer 
en una cadira de rodes per una es-
cala estreta i complicada. Mentre 
el baixen, en Joan li dona voltes al 
cap pensant què en serà, d’ell. Mai 
li ha passat res important. Sempre 
ha tingut una salut de ferro.

L’operen el dia 20 al matí a 
l'Hospital de Sant Pau. A l’habi-
tació, sense poder-se moure, la 
finestra es converteix en un mi-
rador, que li permet seguir con-
nectat a la realitat. Malgrat les 
trucades, el bon tracte del perso-
nal sanitari i les poques visites que 
permeten les restriccions, en Joan 
està trist i preocupat, sabedor que 
tot just comença un nou camí. 

Mentre es recupera de l’opera-
ció, la família l'hi busca un cen-

tre sociosanitari on fer la reha-
bilitació. A casa seva, amb molts 
obstacles, li és impossible (no 
té ascensor ni plat de dutxa). 
L’objectiu és que en Joan pugui 
tornar a olorar les parets de casa 
seva quan estigui plenament re-
cuperat. Finalment, la família 
tria el centre Blauclínic Dolors 
Aleu, a la plaça Lesseps. Hi entra 
el 25 de novembre. Allà, en Joan 
comença a veure la llum al final 
del túnel i el seu estat d’ànim 
gira com un mitjó. L’ajuda molt 
el seu nou company d’habita-
ció, el José, amb qui comparteix 
moments i converses eternes a 
la terrassa, sobre cuina, música 
i cinema. És el seu amic i confi-
dent. “Hoy te veo bien, Juan. Ya 
queda menos para salir, tienes 
que estar contento”, li diu el José. 

el repor

Fer-se vell en temps de pandèmia 
La gent gran és un dels col·lectius més afectats per la crisi sanitària que es 

viu des de fa dos anys. Molts pateixen una gran solitud. Aquesta és la crònica 
d'un accident, una recuperació i una mostra de solidaritat i suport veïnal

de casa s’abraça amb els seus cu-
nyats i deixa caure unes llàgrimes 
contingudes. “Moltes gràcies per 
tot”, diu ell. “Tu també ho hauries 
fet”, respon l’Eulàlia. Entren tots 
a casa. A ell l’esperen els regals de 
la Nit de Reis sobre la taula, tot i 
ser conscient que el millor regal 
és haver pogut tornar a sentir el 
caliu de la llar. 

Ara segueix recuperant-se, 
amb ganes de reprendre el con-
tacte amb el José, de seguir valo-
rant la salut i la gent que l’envol-
ta. En un temps en què la solitud 
s’està cobrant moltes més vides a 
causa de la pandèmia, la compa-
nyia és importantíssima. El coro-
navirus mata ara. La solitud ha 
matat i matarà sempre.

Els sanitaris baixen en cadira de rodes a Joan Clupés, de 84 anys, després d'haver caigut el 19 de novembre de 2021. Foto: M.A.

Al'Hospital de Sant Pau, parlant pel mòbil per connectar amb l'exterior. Foto: M.A.

En Joan i en José prenen el sol a la terrassa del centre sanitari on es recuperen. Foto: M.A

Els petits detalls 
ajuden al Joan a 
tirar endavant. 
Els dies, però, no 
tenen sorpreses

L'adéu del seu amic 
José, que rep l'alta 
dues setmanes 
abans, suposa 
un cop anímic

“Si no m’hagués passat això, no 
l'hauria conegut", diu somrient el 
Joan, que està cada dia més posi-
tiu, tot i que sap que no podrà pas-
sar el Nadal a casa. A Dolors Aleu 
comença a fer les seves primeres 
passes amb caminador, fa recupe-
ració als matins amb l’Artur, un 

Cedida

Cedida



L’Independent de Gràcia
18 de març de 2022

6

Societat

Albert Balanzà

Lina López (Caracas, 1977) 
és la nova presidenta de 
la Fundació Festa Major 
en substitució de Carla 
Carbonell, que ha dirigit 

l'entitat en els últims vuit anys. En 
aquesta primera entrevista, López 
exposa els seus primers horitzons.

Set anys de festera i ja presidenta. 
Que valenta, no?
Sí, fa respecte, i la Carla ha deixat 
el llistó molt alt. Jo pensava que era 
una persona invisible i, quan em va 
contactar la Carla, em va fer veu-
re que les coses que jo dinamitza-
va, algú les veia i se n'adonava. La 
Festa Major és una celebració que 
fa que tinguis molta relació amb 
els veïns i es crea un entorn fort de 
convivència.

T'hi vas implicar en una zona sud 
que ha reforçat la Festa Major. Com 
s'explica el creixement del sud?

Lina López: "Hem de seguir amb 
la Festa Major popular i, si pot 
ser, tenir més carrers guarnits"
"Som creadors de cultura popular", subratlla la nova presidenta de la Fundació Festa 
Major, que es va sumar a la celebració el 2015 nou anys després d'arribar a Catalunya

I amb la Festa Major encara més: 
vaig pensar quines coses merave-
lloses es podien fer amb la cultura 
popular. Ara veig que som creadors 
de cultura popular.
 
Tu havies tingut relació abans amb 
la cultura popular?
Mai. No m'hi havia acostat mai. 

Cap a on vols portar la Fundació? 
De portes endins, canviant la idea 
que la Fundació està a un altre ni-
vell de les comissions de carrers. De 
portes enfora, seguir amb la idea de 
festa popular i, si pot ser, tenir més 
carrers guarnits.

Per què hi ha una festa de dia i una 
de nit?
Perquè hi ha carrers que els agrada 
més una que l'altra. L'important és 
trobar l'equilibri. 

Comptaràs amb Carla Carbonell?
Sí, hem acceptat la idea d'una tas-
ca d'acompanyament almenys fins 
acabar la propera Festa Major.

Breus

'Sant Medir. 
Desaparegut', de 
Josep M. Contel, 
a les llibreries

L'historiador i activista 
gracienc Josep M. Contel 
ha fet aquest dimecres 
a la Violeta la primera 
presentació del seu darrer 
treball amb la col·lecció 
Catalunya Desapareguda 
d'Efadós, centrada en els 
orígens i l'evolució de Sant 
Medir, just el mateix dia 
que el volum arribava a 
les llibreries i als diferents 
punts de distribució. 
L'acte va comptar amb 
el periodista Sergi 
Valdivieso com a mestre de 
cerimònies i la intervenció 
de Josep A. Torralba, 
president de la Federació 
de Colles de Sant Medir. 

Foto: Cedida

Hi ha carrers guanyadors i altres 
que no som de les grans lligues, 
però té força el sud. La meva mi-
llor classificació en un concurs de 
guarnits ha estat dissetena.

Abans Perill era símbol de festes al-
ternatives.
Sí, més d'una veïna ens tancava la 
porta als nassos perquè es pensa-

ven que tornaven les alternatives, 
i s'han acabat acostant a nosaltres. 

Com és aquest teu procés d'enamo-
rament de Festa Major?
Quan vaig arribar a viure a Gràcia, 
el primer que vaig viure va ser Sant 
Medir, i em va impactar d'una ma-
nera brutal. Vaig pensar que era in-
imaginable a la resta de la ciutat. 

La presidenta de Festa Major, Lina López, després de l'entrevista. Foto: A.B.
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Mercats de segona mà, 
alternativa al ‘fast fashion’

‘Un Armario Verde’, intercanvi de roba a l’Ateneu Roig



[2] [el tema del mes]

Serveis d’interès

L’Ateneu Roig consolida l’intercanvi 
de roba amb ‘Un Armario Verde’ 
Noves pràctiques de 
consum s’estenen en-
tre la ciutadania sota 
una consciència més 
responsable, també a 
l’àmbit de la moda: ‘Un 
Armario Verde’ fa noves 
passes per consolidar 
i ampliar el projecte 
impulsat per Luize Rat-
niece i que compta amb 
l’Ateneu Roig com a ba-
se d’operacions. Aquest 
dissabte, nova trobada.

Reciclatge de 
dispositius 
electrònics

El passat mes d’octubre es va celebrar el cinquè aniversari dels intercanvis de roba a l’Ateneu Roig

“Quan organitzes un 
intercanvi en persona 
es crea comunitat i 

barri”, diu l’impulsora

Silvia Manzanera

Un equip de voluntàries s’encarrega d’organitzar cada mercat d’intercanvi



[3]

Antimasclista’, que conté pautes d’actua-

ció per fer front a situacions d’agressions 

masclistes.

L’aplicació d’aquests documents s’ha 

traduït en la presència de diferents estands 

(o ‘Punts lila’) i de professionals itinerants 

per oferir sensibilització, assessorament 

i suport. Des de la seva creació, al 2017, 

aquests serveis han estat disponibles a les 

Festes Majors, als Foguerons de Sa Pobla i 

a les revetlles de Sant Joan.

Urbanisme amb
perspectiva de gènere

El Districte va endegar al 2017 el pro-

jecte ’Passejant amb mirada de dona’, 

dins del procés Decidim Gràcia. Aquesta 

iniciativa es va crear per observar l’espai 

públic des d’una perspectiva de gènere 

durant una sèrie de passejades, organit-

zades pel Consell de Dones, amb la inten-

ció d’identificar zones considerades com 

a insegures i de proposar actuacions de 

millora que s’han anat executant aquests 

darrers anys.

El proper pas en aquesta línia és el pro-

jecte ‘Acabem amb els espais foscos a 

Gràcia’, que pretén millorar la il·luminació 

de l’espai públic gràcies a una partida de 

300.000 euros aprovada als pressupostos 

participatius. Les actuacions pendents 

d’execució que es proposen revisar en 

aquesta segona etapa inclouen l’entorn 

del centre cívic La Sedeta, els Jardins 

d’Antoni Puigverd, el passeig de Sant Jo-

LLes activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Dones 

s’han estès arreu de la ciutat aquests dies, intensificant així els 

missatges a favor de l’equitat de gènere, tot i que cada dia de l’any 

es commemoren les lluites, es celebren els avenços i es reivindi-

quen les polítiques feministes. En són un exemple diversos serveis i 

mesures que s’estan duent a terme a Gràcia, com ara les iniciatives 

per oferir informació, assessorament i orientació a les dones, preve-

nir les violències masclistes, impulsar l’urbanisme amb perspectiva 

de gènere i fomentar la coeducació sobre igualtat de gènere entre 

l’alumnat dels centres escolars.

www.barcelona.cat

an  i el carrer de la Farigola, cantonada 

amb Torrent del Remei. 

Gràcia, districte
de coeducació

El projecte ‘Gràcia Coeduca’ es va cre-

ar per contribuir a la construcció d’ 

unes identitats no sexistes entre els in-

fants. La iniciativa, desenvolupada per 

la cooperativa Fil a l’agulla a les escoles 

d’educació primària Patronat Domènech, 

Reina Violant i La Farigola, es basa en la 

coeducació, una estratègia que integra en 

el procés formatiu de l’alumnat els dife-

rents agents que intervenen en la seva 

socialització per aconseguir un impacte 

més profund. Així, s’han realitzat tallers 

de sensibilització en igualtat de gènere i 

diversitat a l’alumnat, al professorat, a les 

famílies i, en alguns casos, a monitors i 

monitores dels menjadors. 

El projecte promou el desenvolupament 

integral dels infants més enllà dels rols 

tradicionals associats a la masculinitat i  

la feminitat, sensibilitzar i transformar la 

comunitat educativa entorn de la igualtat 

efectiva de gènere i les relacions interper-

sonals equitatives, així com donar eines al 

professorat i les famílies per integrar la co-

educació com a estratègia de prevenció de 

la violència masclista i el desenvolupament 

de relacions més respectuoses i allibera-

dores. També s’afavoreix el treball en xar-

xa, ja sigui entre els agents d’una mateixa 

escola o entre els de diferents escoles.

Polítiques feministes
cada dia de l’any

Punts d’Informació
i Atenció a les Dones

Gràcia disposa d’un Punt d’Informació i 

Atenció a les Dones (PIAD), un servei 

públic, gratuït i confidencial on l’Ajunta-

ment ofereix informació, assessorament i 

orientació a les dones. Aquest servei, ubi-

cat a la seu del Districte (Plaça de la Vila, 

2), està adreçat a les dones majors d’edat i 

a les noies de 12 a 17 anys.

El PIAD proporciona a les seves usuàri-

es informació sobre diferents recursos de 

la ciutat (laborals, associatius, culturals, 

educatius, etc.), assessorament jurídic (en 

àmbits com ara el dret civil, el familiar, el 

laboral, la violència de gènere, l’estrange-

ria...), acompanyament psicològic, atenció 

en casos de discriminació o violència mas-

clista, tallers gratuïts i grups d’activitats.

Prevenció de les
violències masclistes

Amb l’objectiu d’aconseguir unes fes-

tes i celebracions inclusives, lliures 

de discriminació i d’agressions masclis-

tes, el Districte va crear, en col·laboració 

amb entitats feministes locals, diferents 

documents per orientar les persones i 

entitats organitzadores de trobades mas-

sives a Gràcia. Així van néixer la ‘Guia de 

recomanacions per a les festes a l’espai 

públic de Gràcia’, amb consells per or-

ganitzar activitats amb perspectiva de 

gènere, i el ‘Protocol d’actuació Gràcia 



[4] [per darrere]

“Volem revaloritzar la roba de segona 
mà: no genera residus i té qualitat”
Quatre amigues molt fans de 
la moda i alhora conscient de 
l’impacte de la indústria tèxtil 
van decidir un dia organitzar 
un mercat de segona mà, a 
l’espai de Diluvi 6, sota el nom 
de 2n Round Market. Des de 
finals de 2020 i fins ara, a punt 
de celebrar el cinquè mercat 
al maig (14 i 15), el projecte 
ha agafat volada amb més 
continguts i propostes. Elles 
són la Nina, la Rosa, la Gisela 
i l’Adriana, i el seu llibre de 
capçalera és ‘La moda justa’, 
de Marta D. Riezu.

Les quatre impulsores del 2n Round Market, Nina, Rosa, Gisela i Adriana, al carrer La Perla

Silvia Manzanera
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Albert Balanzà

El portaveu del grup munici-
pal Valents a Gràcia, Jordi 
Daura, ho va dir fins a tres 
vegades en el ple de la set-
mana passada, com a pu-

nyalet cap al govern de BComú-
PSC: "a un any de les eleccions". 
Sí, sembla que falti molt, però 
tornant de Setmana Santa només 
quedarà un any perquè arrenqui la 
campanya de les eleccions munici-
pals, previstes per al 28 de maig, i 
les agrupacions locals ja estan en 
fase de xup-xup.

Ningú sacralitza els resultats 
de 2019 (lligats a les europees 
amb l'efecte Puigdemont limitat 

BComú es reorganitza 
i Junts i ERC acceleren 
en la pugna particular a 
un any de les eleccions 
Els comuns han convocat una assemblea extraordinària a 
finals de març on s'anuncien canvis en la coordinació general 

a aquells comicis i amb una victò-
ria ajustada de BComú sobre ERC 
per 40 vots), però precisament són 
aquestes tres formacions les que 
estan fent més moviments previs. 
Els comuns han convocat aquesta 
setmana una assemblea extraor-
dinària a finals de març en la qual 
s'anuncien canvis en la coordina-
ció general. "Aprofitarem el can-
vi perquè el nou equip porti el pes 
de la campanya", explica el conse-
ller municipal Yusef Quadura. No 
es parla encara de candidats locals 
ni programa, almenys fins després 
de l'estiu; només és clar el relleu 
anunciat de la consellera Àngels 
Tomàs.

Junts posa èmfasi en el fet que 
ja té candidata a Barcelona, amb 

Breus

L'Ateneu estrena 
la mostra de la 
col·lectivització de 
Corbera i Bertran

L'Ateneu Llibertari posa 
en marxa com a exposició 
mensual aquest divendres 
la mostra de la recerca que 
han fet en els últims mesos 
sobre la fàbrica de seda 
Corbera i Bertran, que 
estava situada al carrer 
Romans, molt a prop de 
Pi i Margall i que va ser 
col·lectivitzada durant la 
guerra. La troballa d'unes 
fitxes de les treballadores, 
que van ser especialment 
solidàries amb els 
milicians al front, en un 
contenidor ha propiciat la 
investigació. L'acte és a les 
19h a Alzina 5.

La concentració 
dels presos 
es solidaritza 
amb Ucraïna
Sota un fred intens 
però sense faltar a la 
cita dels dilluns pels 
presos, l'ANC, Òmnium 
i Gràcia Llibertat han 
readaptat aquest dilluns 
la concentració de plaça 
de la Vila en solidaritat 
amb Ucraïna i denunciant 
la hipocresia de les 
multinacionals que s'han 
mobilitzat aquest cop i 
no en altres conflictes. HI 
han intervingut socis de 
l'ANC ucraïnesos i artistes 
vinculats al país.

Cedida

La sala de plens del Districte, al darrer consell plenari de març. Foto: A.B.

els 
resultats

Municipals 2019

vots %

  BARCELONA EN COMÚ-E 14.798 23,83%
  ERC-BCN-Nova-AM 14.838 23,76%
  JuntsxCAT 8.101 13,01%
  PSC-CP 7.979 12,81%
  Valls - C’s 5.558 8,93%
  CUP Capgirem Bcn PA 3.836 6,16%
  BCNCAP-Primàries 3.561 5,72%
  PP 2.091 3,36%

Total 62.384 70,8%

Municipals 2019

Elsa Artadi, que aquest divendres 
s'ha passejat per Vallcarca, i po-
tenciarà justament la seva acció 
en aquest barri i en la Salut i el 
Coll. "Gràcia és principal i vital si 
volem guanyar a Barcelona", diu 
la portaveu del grup municipal a 
Gràcia, Carme Lleó. En mig any es 
constituirà el comitè municipal 
territorial. 

ERC ha ajornat unes setmanes 
les jornades municipalistes que 
preveu des de finals d'any però ja 

fa setmanes que mobilitza els seus 
consellers i dirigents de ciutat i 
nacionals (Raül Romeva, l'últim, 
aquesta setmana) en àmbits com 
Joanic, els mercats i el comerç en 
general. Els republicans han fixat 
un calendari preelectoral que pas-
sa per aprovar el reglament elec-
toral i el cronograma entre març i 
abril, i amb aquesta aprovació ja es 
podrà iniciar el procés de primàri-
es amb la presentació dels candi-
dats aspirants.

A.B.

E l grup de treball de No-
menclàtor de Gràcia se-
gueix prenent decisions 
per reequilibrar tan ràpi-
dament com sigui possible 

la qüestió de gènere en la denomi-
nació oficial de places i carrers i 
aquest dilluns ha tirat endavant fi-
nalment l'aprovació de la placa a la 
periodista Rosa Maria Arquimbau, 
que ja s'havia debatut en les ante-

riors sessions. No hi ha encara 
data de col·locació de l'element 
d'homenatge, perquè encara hi ha 
el tràmit de la ponència de ciutat, 
però tota la documentació ja ha es-
tat lliurada i el lloc triat no és al-
tre que Gran de Gràcia 70, un dels 
dos llocs del districte on va viure 
la també escriptora i activista dels 
anys 30.

Però les novetats segueixen 
i desencallen una reivindicació 
llarga dels afeccionats del Club 
Esportiu Europa: dedicar un es-

pai a Manuel Cros, el gran gole-
jador escapulat i símbol del club 
des dels inicis. Fins ara no havien 
fructificat les peticions reiterades 
sobre el passatge que s'estén a la 
grada lateral de l'estadi, entre Pau 
Alsina i Sardenya, però finalment 
el Districte ha activat la proposta i 
el grup de treball l'ha ratificat.

Altres temes nous en aques-
ta sessió són la regularització del 
Jardí dels Arabescos de Vallcarca, 
arribant al pont a mà esquerra, 
dins del nomenclàtor oficial, i tam-

bé la inscripció del Jardí de l'Alzi-
na, a les casetes d'Encarnació, com 
a nou espai públic que està a punt 
d'obrir. També tiren endavant les 

plaques ja debatudes a favor de 
l'animadora i il·lustradora Pepita 
Pardell i de la nedadora Josefina 
Torrents Illa.

Via lliure a la placa a Arquimbau i pla per 
dedicar a Cros el passatge de l'Europa
El jardí dels arabescos de Vallcarca s'incorpora al nomenclàtor 
oficial i també s'inscriu el de l'Alzina, a les Casetes d'Encarnació

Entrada des de Pau Alsina al passatge situat al lateral del Nou Sardenya. Foto: À.G.P.
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Àlex Gutiérrez Pascual

L a primera ha estat la bona, 
corregint l'expressió popu-
lar. Després de caminar amb 
pas ferm tota la lliga, el pri-
mer equip femení de l'Euro-

pa ha aconseguit fer història des-
prés d'assegurar-se l'ascens a la 
nova Tercera RFEF a quatre jorna-
des per acabar el campionat i amb 
un empat dissabte passat al camp 
del Sant Gabriel (0-0). L'equip que 
entrena des d'aquesta temporada 
Joan Bacardit en tenia prou amb 
un punt per assolir l'objectiu que 
es va marcar al principi del curs i 
van fer bons els pronòstics. En un 
partit molt sofert a Sant Adrià, les 
locals van tenir a tocar el gol de la 
victòria a les acaballes de l'encon-
tre, però un refús de la portera es-
capulada Anna va desbaratar els 
plans del Sant Gabriel d'aigualir-
li la festa a l'Europa. Ara van pel 
campionat de Primera estatal. 

"És un èxit rotund de molts anys 
de feina", afirma a L'independent 
Pili Porta, capitana del conjunt. 
"Amb nou anys a l'equip sempre 
he esperat un moment així", asse-
nyala Porta, que no amaga el des-
concert per la reorganització del 
futbol femení per la propera tem-
porada. Tot i això, no treu mèrits 
a la gesta esportiva de l'Europa: 
"Estem contentes igualment", ex-
plica la migcampista escapulada. 
"Portem set mesos treballant més 

L'Europa femení fa 
història i aconsegueix 
l'ascens a Tercera a la 
primera oportunitat
L'empat a Sant Adrià permet les escapulades pujar a la nova 
quarta divisió del futbol estatal i ara van pel títol de lliga

que ningú", va reconèixer als mi-
cròfons del club l'entrenador de 
l'Europa femení, Joan Bacardit, 
després de l'encontre. "És el premi 
a tot l'esforç", va afegir Bacardit.

Les escapulades porten una 
trajectòria fulgurant al grup 3 
de la Primera estatal, amb no-
més una derrota en tota la cam-
panya: contra l'Atlètic Balears al 
Nou Sardenya (0-1). El persegui-
dor immediat de l'Europa no va 
afluixar dissabte passat davant el 
Casablanca (3-0) i ha escurçat a sis 
punts la diferència amb les esca-
pulades. Gracienques i illenques 
se les hauran a principis d'abril al 
Nou Sardenya. L'empat contra el 
Sant Gabriel de dissabte passat ha 
estat el segon de la temporada, la 
resta de partits han estat victòries, 
la més àmplia contra el Casablanca 
l'octubre passat (9-0). L'altre par-
tit que va acabar amb iguala-
da va ser precisament contra el 
Riudoms, que serà el proper rival 
de l'Europa a la lliga. L'encontre 
es disputarà el pròxim diumenge 
27 de març a les 12 del migdia.

La reorganització de la RFEF 
o el retorn de l'ascensor que 
no puja. Tal com li va passar a 
l'Europa masculí amb l'ascens de 
la temporada passada, el femení 
escapulat disputarà el curs vinent 
l'anomenada Tercera RFEF, fruit 
de la creació de dues categories 
més després de la Segona Divisió 
estatal (la lliga Repte Iberdrola), 
que es dirà Primera RFEF i es 
reduirà a només setze equips.

"És un èxit rotund 
de molts anys de 
feina", assegura 
Pili Porta, capitana 
de la plantilla

Control de Fati davant l'oposició de les locals, dissabte passat. Foto: Àngel Garreta

pulats, que diumenge passat van 
imposar-se al camp de l'Ejea (1-2). 

L'equip que entrena Gerard 
Albaladejo va capgirar el gol de 
penal inicial dels locals (min. 73) 
amb les dianes als últims compas-
sos de l'encontre de Ricki Vidal 
(min. 88) i Albert Martí de penal 
(min. 95). El capità dels escapulats, 
Àlex Cano, va sumar el matx ofici-
al número 403 i va situar-se com a 
jugador de l'Europa amb més par-
tits vestint la samarreta escapula-
da, després de superar el rècord 
històric de Ventura Gómez.

El masculí ja espera l'Osca B a casa 
L'equip d'Albadalejo suma a Ejea el segon triomf seguit i rep diumenge un rival directe

À.G.P.

Esperonat per la segona vic-
tòria consecutiva a la lliga, 
el primer equip masculí de 
l'Europa rep diumenge 20 
l'Osca B al Nou Sardenya 

(12h), amb l'objectiu d'aferrar-se a 
les opcions per deixar el penúltim 
lloc del grup 3 de Segona RFEF i es-
calar alguna posició per mantenir 
el camí complicat de la salvació. 
Els aragonesos són avantpenúl-
tims a només dos punts dels esca- Pau López intenta tallar un avanç de l'Ejea, diumenge passat. Foto: Àngel Garreta

Breus

Daruma Lluïsos 
rep el Barcelona 
a la tornada per 
evitar el descens

L'equip de Primera 
Divisió estatal masculina 
de tennis taula de l'ETT 
Lluïsos rebrà dissabte 
19 el Barcelona (17h) 
amb l'objectiu de 
superar aquesta primera 
eliminatòria per evitar el 
descens directe, després 
de vèncer el conjunt 
barceloní a l'anada (3-
4). En cas de superar el 
Barcelona, el conjunt 
format per Florian Martín, 
Ferran Cano i Bernat 
Folch se les haurà a la 
següent ronda amb el La 
Palma a l'abril i tindrà 
dues oportunitats per 
continuar a la categoria.

El Safa Claror 
inicia la fase per 
la salvació amb 
el Balaguer
Valls, TGN Bàsquet i 
Balaguer són els rivals 
del sènior femení del 
SaFa Claror a la fase 
per la permanència 
a Copa Catalunya. 
Conscient que l'opció 
de la salvació directa 
dels dos primers llocs 
serà difícil, les de Dani 
Perdiguero competiran 
per aconseguir la tercera 
plaça de promoció. 
Dissabte 19 rebran el 
Balaguer (18h).

Cedida

Ajornat al 26-M 
l'inici de lliga de 
petanca adaptada 
a Maignon
La pluja va obligar 
dissabte passat a ajornar 
l'arrencada de la Lliga 
Catalana de petanca 
adaptada a les pistes del 
carrer Maignon, als jardins 
Menéndez Pelayo. L'inici 
de la competició, amb 
triplets d'onze entitats, 
serà dissabte 26. Tot i el 
temps, Amics de Gràcia va 
disputar diumenge passat 
el torneig del Dia de la 
Dona, amb formacions 
només femenines. 
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Es pot dirigir un diari local sense viure al lloc (com de fet 
els passa a alguns governants, que viuen a altres districtes 
o fins i tot a altres ciutats)? La resposta és no, amb un ma-

tís: sí, si només no hi vius alguns dies. Això mateix ha passat aquesta 
setmana (i ja ha passat altres cops) , amb el director de L'Independent 
fora, de viatge, i com sempre, al pont de comandament la resta de 
l'equip. Malgrat deixar coses avançades, hi ha hagut peces escrites a 
tocar de Times Square, a Nova York, gràcies als whatsapp i a la resta 
de noves tecnologies. Només és una excepció, perquè nosaltres som de 
trepitjar els nostres carrers. 

El
depen-

dent

Editorial

Efecte Covid: això 
no s'ha acabat

Quan tot això hagi passat...". Aquesta era la frase més repetida en 
els primers mesos de pandèmia, ara fa dos anys, i tothom al llarg i 
ample del planeta la pronunciava afegint-hi un desig: fer una gran 

festa, trobar-se amb els amics i família, recuperar vells contactes. A ni
QQ

-
vell local vam saber que tots acabem sent molt petits quan es registra un 
problema d'abast mundial, i aquests dies ho tornem a comprovar amb la
guerra d'Ucraïna. A Gràcia, on diguem-ne que patim entre cometes pro-
blemes de primer món, la crisi sanitària va impactar des de bon principi a
nivell de relacions socials amb la suspensió del consell de Vallcarca, amb
el tancament de botigues i de tota mena d'activitats (cosa que va obligar 
reduir la distribució i tiratge d'aquest setmanari durant unes setmanes),
però sobretot va demostrar la fortalesa de la vida veïnal, amb 1.700 per-rr
sones organitzades en focus de convivència al voltant de La Barraqueta 
i de La Fusteria de Vallcarca.
Hi havia gent fent mascaretes, 
reparant ordinadors, distribu-
int menjar, ajudant la gent gran
a valer-se... Van ser uns grans 
dies de solidaritat.

Dos anys després sembla i
només sembla que tot hagi tor-rr
nat a la normalitat, a Gràcia
amb la vida a les places i amb
l'hedonisme de viure la vida 
que de tant en tant ens hauria d'avergonyir o almenys fer pensar sobre els
autèntics problemes dels que no hi arriben, de les cues al Rebost Solidari,
de la gent que fuig del seu país. Dos anys després, això no s'ha acabat i en-
cara es registren 400 casos setmanals de positius Covid, hi ha desenes de 
persianes abaixades en un entorn on no fa pas tant el pla d'usos parlava
de decreixement i era impossible obtenir una llicència de bar. Encara que-
den temps complicats, i n'hem de ser conscients. 
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Amb la
col·labor

Cartes al director

Gràcies Gràcia

Diumenge passat més d’un centenar de
persones es van aplegar a l’Auditori de
l'Orfeó Gracienc on es celebrava el concert
organitzat per la Cooperativa la Lleialtat 
amb motiu del seu 130è aniversari. 
La veu prodigiosa de Maria Bañeras,
acompanyada al piano per la Quimey
Urquiaga, va interpretar cançons de
MG Morante i E. Toldrà, i a la guitarra
pel mestre Joan Vergés, un recull
de poemes de Joan Vergés (pare) 
musicats per Lluís Folch, que hi era
entre els assistents, i també Ai Mariona 
amb música de Joan Vergés (fill).
Al final de la primera part, i abans
de començar la segona, Joan Vergés 
va interpretar unes petites peces del
repertori íntim de la Guitarra Clàssica
de Ferran Sor i Francesc Tàrrega.
Tot plegat va fer que el públic 
marxés content i havent gaudit
d’una tarda molt emotiva.

Consell Rector Cooperativa La Lleialtat

La crisi sanitària va
impactar de bon principi
però va demostrar la 
fortalesa de la vida veïnal

Conxa Garcia

Us aniré apropant els reptes de futur 
que sorgiren de la II Trobada de 
Dones de Gràcia, que se celebrà el 

passat novembre. La seva preparació va
fer que les diferents comissions de tre-
ball recollissin l’evolució, durant els deu
anys transcorreguts des de la I Trobada, 
dels temes que es tractarien: dones
grans, sanitat, cultura, coeducació, espai
públic i vida quotidiana. També es pale-
saren les necessitats actuals en aquests
àmbits i els reptes de futur que se’ns 
plantegen a les veïnes i al Consell de 

Dones de Gràcia. Així doncs, començaré 
tot explicant-vos els plantejats en l’àmbit
de les dones grans: després de constatar
les deficiències actuals en l’atenció a les
dones grans es va veure imprescindible
fomentar el treball en xarxa de tots els
agents implicats per arribar al màxim
de persones grans per informar-les i ofe-
rir-los els serveis i l’atenció necessaris;
promoure espais d’activitats específi-
ques per a dones grans; oferir formaci-
ons específiques (violència masclista, 
temes jurídics...) per a les persones que 
en realitzen l’atenció directa; generar es-
pais d’acompanyament i suport a dones 
grans en situació de vulnerabilitat (ma-
laltia, discapacitat, soledat, pensió míni-
ma o perill de desnonament).

Reptes de futur:
dones grans

És imprescindible
fomentar el treball
en xarxa del tots els
agents implicats

Ull de 
dona
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Exposicions
Fins al 18 de març
Roig i violeta. Un homenatge a les Dones 
del 36. Exposició d'imatges i textos pro-
duïda per l'Associació Cultural Roig, amb 
la col·laboració del Memorial Democràtic. 
Homenatge a la vida de dones treballado-
res que van lluitar contra el feixisme i van 
patir dures represàlies. La mostra es dedi-
ca a Isabel Vicente (que va ser treballado-
ra de la fàbrica tèxtil Salvador Casacuberta 
‘La Sedeta’), Trinidad Gallego, Neus Català, 
Lola González, Manola Rodríguez, Tomasa 
Cuevas, Victòria Pujolat, Lina Òdena, 
Violeta Baldomero, Bernardina Peláez, 
Soledad Real, Margarida Abril i Baldomera 
del Olmo. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 28 de març
Exposicions dins del cicle aDONA't. 15a edi-
ció de la mostra Mares, àvies, germanes 
i amigues. Un homenatge dels infants del 
barri vers les dones que més admiren, per 
mitjà de dibuixos acompanyats de narraci-
ons originals i emotives.
Exposició Venandi Maleficarum. Un pro-
jecte que vol ensenyar allò que s'amagava 
darrere dels mites imposats per la societat 
als segles XV, XVI i XVII, que assenyalaven i 
castigaven a les dones. Un recorregut foto-
gràfic ambientat en la bruixeria
Exposició Canvi climàtic o l’emergència 
dels cossos. A través de les seves obres, les 
artistes comparteixen les seves experièn-
cies i les connecten a un llinatge de sabers 
ancestrals femenins (i sovint silenciats) 
que entenen el mateix cos com a extensió 
de la natura. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 30 de març
Exposició Dones i Aigua. Les creadores de 
Gràcia del Projecte Minerva volen retre 
homenatge a la relació històrica i actual 
de les dones amb l’aigua. Parlen del "do-
lor que ens inunda quan veiem com els 
nostres rius s’assequen i es desborden pel 
canvi climàtic; volen fer-nos sentir l’aigua 
que ens conforme i ens mou, que ens crea 
i ens manté en vida i volen ser l’aigua per-
sistent que erosiona les arestes lacerants 
de les roques fins a fer-les caure. Perquè 
necessitem més aigua i menys arestes; més 
flexibilitat i menys rigidesa; més col·lectiu i 
menys egoisme".
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 3 d'abril
Exposició Expedient González Ledesma. 
Memòria escrita i cultura popular en 
Francisco González Ledesma (1927-2015). 
Mostra dedicada a l'autor que amb la novel-
la Expediente Barcelona (1983), va encetar 
la sèrie de l'inspector Méndez. Periodista 
a El Correo Catalán i La Vanguardia, la 
democràcia va recuperar el gran narra-
dor, que va ser premi Planeta el 1984 amb 
Crónica sentimental en rojo i multipremiat 
després aquí i a França per tota la sèrie.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 26 de juny
Exposició Guerra, de l'artista filipina Nikki 
Luna, on reivindica el paper de les dones 
que exerceixen treball invisible en la socie-
tat actual. Mostra temporal inclosa al preu 
de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 18 de març
Juga al Futis: futbol en miniatura. Amb 
Mikko Savikko, creador i organitzador de 
grans mundials del joc.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 17.30h

Torneig de futbolín a l'Espai de Trobada. 
Gratuït i obert als joves d’entre 12 i 20 anys. 
Avisar per WhatsApp (635 080 047).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19h

Teatre: Un piano desafinat, d'Eulàlia 
Garcès. A càrrec de Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i dis-
sabte a les 18h

Concert cicle 8M: Urban Migraine + 
Nímesis y Catarsis + Las Conyazo.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h 

Dissabte 19 de març
El poder del reciclatge: La Residual, un 
projecte dedicat a la educació ambiental 
per a infants i famílies.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 11.30h

Micro obert (jam,karaoke i sessió de dj).
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30h

Diumenge 20 de març
Teatre familiar: La frenètica faula de la lle-
bre i la tortuga. A partir de 4 anys.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 17.30h

Teatre: No me cantes, que no te quiero. 
Escrita i dirigida per Xavier Miralles.
Sala Pangolí (Bailèn, 194), a les 18.30h

Dilluns 21 de març
Trobada amb una arqueòloga. Cercant 
la paraula d’entre les restes de la socie-
tat. A càrrec de Maixaixa Taulé, Elizabeth 
Escayola i Iolanda Ferreres.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 
18.30h 

Cicle 8M: Cantants musulmanes: femení 
i plural. Xerrada comentada al voltant de 
vídeos musicals que acompanyen l'expli-
cació de l'islam com a fet cultural. Es trac-
taran així les feminitats dins de l’islam. 
Inscripció al formulari del web.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h

Dimarts 22 de març
Taller #estàsON: STEAM juguem a progra-
mar robots. Per a infants de 6 a 8 anys. Cal 
inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 
104), a les 17.30h

Presentació del llibre: Lila, una princesa di-
ferent. Conta contes i cançons en directe, a 
càrrec de Patricia Paisal i Marc Pociello.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Concert: Sedeta Gospel Singers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

Setmana de la Pesca i l'Aqüicultura 
Artesanals. Amb exposició de pintures 
d'Andrés Ordóñez i les havaneres es faran 
dissabte 26 de març amb el grup Atotavela.
Restaurarnt Circus Peix (Pg. Sant Joan, 197)

Dimecres 23 de març
De Somriures de Bombai a Albert Camus: 
trajectòria d'una editorial. Diàleg entre 
Sergio Vila-Sanjuán i Jordi Nadal sobre els 
15 anys de Plataforma Editorial.Biblioteca 
Jaume Fuster, a les 18.30h

Vespres dels dimecres: Marcel Casellas, 
Núria Balcells i Marcel Marimon. 
El Bar del CAT, a les 21h

Dijous 24 de març
Visita cultural: La dona a la postguer-
ra. Barcelona i la novel·la Nada de Carme 
Laforet.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10h 

Conte: El vaixell de paper. A càrrec de 
Marieta Sánchez. Edat: 4 anys. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h 

Dijous zone: taller de percussió corporal. 
+ info Whatsapp 635 080 047.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h 

Cicle Compartim salut i benestar: tastet 
de risoteràpia.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Agenda

Entitats

Divendres 18 de març
2n Cicle amb Veu de dona a Gràcia: Les 
periodistes i locutores de la República. A 
càrrec d'Elvira Altés. 
El Centre ( Ros de Olano, 9), a les 18.30h

Inauguració de l'exposició + xerrada 
presentació del treball de recuperació 
de memòria i llibre Corbera i Bertran.
Una fàbrica de dones en temps de la col-
lectivització.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19h

Teatre: Elles només volien volar. Grup de 
joves de El Cercle.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h, 
ds a les 18h i 21 h i dg a les 18h

Diumenge 20 de març 
Gran Festa de la Narració Oral. 
Organitzada per ANIN, Associació de nar-
radors i narradores de Catalunya.
Plaça Joanic, a partir de les 12h a les 20h

Lluïsos amb l'Afganistan: Fes un dibuix 
per un infant afganès, amb la il·lustradora 
Gemma Fontanals. Els dibuixos s’envia-
ran als infants que viuen a Afganistan o 
en camps d’acollida al Pakistan + Xerrada 
amb Pere Vilanova, Catedràtic de Ciència 
Política de la UB, representants de People 
Help.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 11h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Amb el suport de

Electrogralla, l'electrònica d'arrel al CAT 
El graller sallentí Roger Andorrà torna de nou al festival Tradicionàrius. 
Aquesta vegada amb el seu primer disc en solitari, Empelt. Electrofolk, 
electrotrad, Electrogralla, com ell mateix anomena el projecte. Empelt és un 
recull de peces i tonades populars que, de la mà del productor musical Llibert 
Fortuny, Andorrà adequa als nous estils musicals, fent que allò vell torni a ser 
nou: melodies com el Toc de castells, el Virolai, una sardana o un pas doble 
de Patum reinterpretades amb una nova mirada, l'electrònica d'arrel. 

Divendres 18 de març al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Recomanem

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

 BTS: Permission to dance on 
stage. Ds, 9.45.
Cyrano. Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 
15.55 i 21.50. Dc, 15.50, 15.55 i 
21.50. 18.15.
The Batman. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dj, 18.25. Dc, 18.20 i 18.25. 20.50. 
Ds, 15.50. Dv, dg, dl, dm i dj, 
16.00. Dc, 15.50 i 16.00.
Competencia oficial. 21.15. Dc, 
21.40.
La peor persona del mundo. 
Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 16.00 i 
18.40. Dc, 16.00, 18.40 i 18.45.
Malnazidos. Dc, 21.35. 19.15. 
16.00. 19.30 i 21.45.
Las ilusiones perdidas. 16.05. 

18.20.
Muerte en el Nilo. 18.55 i 21.25. 
Dc, 19.20 i 21.50.
El método Williams. 21.15.
Belfast. Ds, 16.00. Dv, dg, dl, dm, 
dc i dj, 16.00 i 18.00.
Canta 2. 18.00.
Escape room. Ds i dg, 20.20 i 
22.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 20.05 i 
22.05. 16.10.
Ainbo: la guerrera del 
Amazonas. 15.50 i 17.40.
Uncharted. 19.30 i 21.50.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Ainbo, la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00.
Introduction. Dv, dg, dl i dm, 
16.00 i 20.30. Dv i ds, 19.00 i 
22.00. Ds, dc i dj, 16.00 i 19.00. 
Dg, dl i dm, 19.00.
Tros. 17.30.
Los amores de Anaïs. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
Sis dies corrents. Dv i ds, 18.00 
i 22.10. Dg, dl, dm, dc i dj, 18.00.
Competencia oficial. Dv, ds, dg, 
dl i dm, 20.00.
Escape Room. Dv, 16.00, 18.00 
i 22.00. Ds, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00. Dg, dl i dm, 16.00, 18.00 i 
20.00. Dc i dj, 16.00 i 18.00.
Americana 2022. Dc i dj, 20.00 
i 22.00.
Retrospectiva Apichatpong 
Weerasethakul (CASA ASIA). Ds, 
20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Un héroe. Dv i dl, 11.30, 16.00, 
17.35 i 20.00. Ds, dg, dm i dc, 
16.00, 17.35 i 20.00. Dj, 11.30, 
16.00 i 17.35.
The Batman. Ds i dg, 11.30, 
16.00, 18.25, 20.40 i 21.45. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 16.10, 18.25, 

20.00 i 21.45.
Introduction. Ds i dg, 16.10 
i 19.15. Dv i dl, 11.30, 16.10 i 
18.30. Dm i dc, 16.10 i 18.30.
Las ilusiones perdidas. Dv, 
ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.50, 
22.25. Dc, 16.00 i 22.25.
Drive my Car. 21.40.
Licorice Pizza. Ds i dg, 19.30. 
Dv, dl i dm, 16.00 i 19.30. Dj, 
16.00.
El callejón de las almas perdi-
das. 22.00.
La peor persona del mundo. 
Dv, dl, dm, dc i dj, 11.30.
Cyrano. 11.30.
Las Bostonianas. Dj, 11.30 i 
19.30.
Código Emperador. Ds i dm, 
11.30.
Caravaggio en cuerpo y alma. 
Dm, 11.30 i 18.50.
Carmen. Festival de Bregenz. 

Dg i dc, 11.30.
Ainbo: la guerrera del 
Amazonas. Ds i dg, 16.00. Ds i 
dg, 11.30 i 17.45.
Canta 2. Ds i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
 La peor persona del mundo. 
Dv, dg, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.10, 
20.40 i 22.25. Dm, 16.00, 18.00, 
20.40 i 22.25.
Malnazidos. 18.25, 20.25 i 22.35.
Belfast. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
16.00 i 20.35. Dm, 16.00.
Cyrano. 16.00, 18.20, 20.20 i 
22.30. 
Muerte en el Nilo. 17.55.
Competencia oficial. Dv, dl, dc 
i dj, 16.00.
Código Emperador. Dm, 20.25.
Canta 2. Ds i dg, 16.00. 0.

Òpera amb Gràcia 
tornarà a l'estiu a 
Sant Felip Neri per 
consolidar el festival
La iniciativa suma enguany La Sedeta com a espai per a 
la presentació i prepara un taller per formar una coral

Silvia Manzanera

E l festival Òpera amb Gràcia 
va venir per quedar-se; 
enguany celebren segona 
edició amb una progra-
mació similar i repetint el 

claustre de l'Oratori de Sant Felip 
Neri com a seu principal, però 
amb alguns canvis per assolir l'ob-
jectiu d'una proposta que pretén 
trencar els tòpics i els prejudicis 
del gènere líric: sumar nou públic 
i arribar als més joves. 

L'any passat, la fórmula de la 
presentació prèvia del festival 
-amb entrada gratuïta- va funci-
onar tan bé que enguany els or-

ganitzadors del festival han de-
cidit fer-ne dues, una a la Sedeta 
el 15 de juny, i la segona, de nou 
a la Violeta, una setmana des-
prés. "L'any passat va anar molt 
bé perquè això va fer que la gent 
s'apuntés als concerts, i enguany 
hem volgut repetir l'experiència 

Breus

El Tradicionàrius 
homenatja Paddy 
Moloney i la 
música irlandesa

Aquest diumenge 20 de 
març, el líder de The 
Chieftains Paddy Moloney, 
que va deixar empremta 
a Catalunya amb les seves 
actuacions, rebrà un 
homenatge en el marc 
del Tradicionàrius amb 
un concert tribut amb 
"bon humor i amor cap 
a la música irlandesa", 
com assenyalen els 
organitzadors. Hi actuarà 
una banda coordinada 
per Ricardo Ros i formada 
per Irene Figueras (arpa), 
Laura Pacios i Judy 
Murphy (violí), Colm Ó 
Conghaile (guitarra i veu), 
Brian Gilligan (bodhran i 
veu), Mijael Bello (flautes i 
uilleann pipe) i el propi Ros 
(whistles i uilleann pipe).

Le Nuvole dedica 
la Festa de la 
Poesia a Pier 
Paolo Pasolini
Amb l'equip organitzador 
del Festival de Literatura 
Italiana de Barcelona 
ja tancat, la llibreria Le 
Nuvole segueix amb la 
seva programació regular, 
que aquest mes té un 
protagonista destacat: 
Pier Paolo Pasolini, autor a 
qui dediquen dilluns 21 de 
març la Festa de la Poesia i 
la Primavera (19h). 

Cedida

L'estructura es 
manté igual amb 
quatre espectacles, 
un d'ells de 
nova creació

El claustre de Sant Felip Neri ple a l'Òpera amb Gràcia 2021. Foto: Stefano Andreoni

Es busca cor d'òpera per a la 
presentació oficial. La segona 
edició de Òpera amb Gràcia es 
celebrarà del 3 al 23 de juliol a 
l'Oratori de Sant Felip Neri i tindrà 
dues presentacions prèvies, una 
la Sedeta (15/06) i l'altra a la 
Violeta (22/06). Enguany hi ha una 
activitat extra: un taller programat 
per a finals d'abril al CC Navas per 
formar el cor que acompanyarà 
el concert de presentació. 

i fer-ho també a la Sedeta, un es-
pai molt interessant perquè atreu 
molt públic", explica Romina 
Krieger, organitzadora de l'esde-
veniment juntament amb el mes-
tre Guerassim Voronkov i Maria 
Voronkova.

L'estructura del festival tam-
bé es mantindrà igual, amb qua-
tre espectacles -una presentació, 
dues òperes i un espectacle de 
nova creació amb les dones com a 
protagonistes-, així com els preus 
(15 euros l'entrada general i 12 
per a més grans de 65 anys). L'any 
passat, tot i les restriccions a cau-
sa de la pandèmia, van aconseguir 
fer sold out per a tots els concerts. 

"Per a nosaltres va ser un èxit to-
tal, sabíem que era una proposta 
arriscada, però estem molt agra-
ïts pel públic", afegeix Krieger. De 
fet, la soprano assegura que ara 
tenen un "grup de fans de Gràcia" 
que els segueixen a cada esdeve-
niment que han fet durant l'any a 
la ciutat. L'únic repte que encara 
queda pendent en aquesta sego-
na edició és arribar als més joves, 
un sector que els organitzadores 
veuen de difícil accés. "L'objectiu 
és normalitzar l'òpera, fer veu-
re que és divertida i accessible, 
però és complicat captar gent de 
20 anys, però ho seguirem inten-
tant", clou Krieger.  
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La torratxa

Gulag

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Fa tres setmanes que va començar la 
invasió militar russa a Ucraïna. Però
la declaració de guerra de Putin va co-

mençar molt més abans. Concretament 
al 2007 quan va manifestar que “les victò-
ries son més importants que els capítols 
més negres de la història”. Convidava a
exercir la desmemòria davant les atro-
citats del règim estalinista. La Unió
Soviètica va guanyar la II Guerra Mundial 
però milions de dissidents d’aquell règim
foren enviats a una mort segura als gu-
lags, unes presons tan horribles com els
camps de concentració nazis.

En aquell context de postguerra va
créixer l’aspirant a Gran Tsar del seu pro-
pi deliri, en un apartament de 20 metres 
quadrats, en un context de misèria, d’una 
ciutat –Leningrad- víctima del pitjor as-
setjament militar mai conegut (900 dies, 
2 milions de morts i supervivents que es 
menjaven la carn dels morts). Un passat 
inhumà, un cervell malvat, uns oligar-rr
ques que només pensen en la seva butxa-
ca i molta repressió emergeixen com ele-
ments d’aquest nou totalitarisme.

Els gulags passats i presents se soste-
nen amb les armes com a instrument co-
ercitiu i l’estupidesa humana com a mo-
tor impulsor, característiques les quals 
no son només pròpies del mal, sinó de 
governs democràtics que promouen la 
indústria militar per sobre de la inver-rr
sió en educació, recerca o ciència. Moltes 
d’aquestes armes acaben en tercers paï-
sos de monarquies amigues on, de retruc, 
també creen gulags de repressió i violèn-
cia tan terribles com les escenes que ens 
arriben des d’Ucraïna i de les quals molts 
mitjans no se’n fan ressò.

rd ValentíRicarPlaça Raspall

Des del primer moment que va esclatar la guerra
d'Ucraïna el Consell Municipal del Poble Gitano de
Barcelona va condemnar de forma contundent la
invasió militar de Rússia, contrària al dret interna-
cional, que lesiona els drets humans, i va demanar 

el retorn de la via diplomàtica i el diàleg. Ens hem sumat 
així a la gran quantitat d'institucions de la societat civil que 
han instant i insten la comunitat internacional a treballar 
per al restabliment de la pau. Estem i estarem sempre en 
contra dels enfrontaments armats a qualsevol lloc del món.
La via diplomàtica acompanyada del respecte als drets hu-
mans ha de ser l'única manera de resoldre les desavinences
i conflictes entre els estats i pobles del món. També ens so-
lidaritzem amb el poble ucraïnès i amb els més de 250.000 
germans gitanos que hi viuen i que estan patint aquesta
guerra, però que arrosseguen des de fa més temps una situ-
ació d'exclusió, persecució i antigitanisme. 

Però a més de les denúncies públiques, moltes entitats 
que treballem per la defensa del poble Roma, la recupera-
ció de la memòria història i els drets del gitanos i que es-
tem vinculades amb diferents plataformes europees, ens 
hem unit des de fa unes setmanes per treballar conjunta-
ment en accions solidàries concretes, com ara una reco-
llida d'aliments, roba d'abric o productes de primera ne-
cessitat per a les persones refugiades que estant creuant
la frontera, i que moltes resten en condicions precàries. 
Sabem que les associacions gitanes que estan treballant a 
la zona no estan donant a l'abast. Així, hem establert tres
punts de recollida: a Romanó Kher (carrer Jupí, 4), dimarts
i dijous de 17 a 20h; a Campus Rom (carrer Múrcia 2-8, local 
4), els dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20h; i l'Associació 
Gitana Joves de Gràcia (carrer Igualada, 10), tots els dijous 
de 17.30 a 19.30h. Sota el nom de Plataforma OPRE (opre.

evropa@gmail.com), treballem plegats des d'aquí per do-
nar suport a la xarxa que està a primera línia, i que ajuda
les famílies que volen sortir d'Ucraïna però que es troben 
amb moltes dificultats burocràtiques. Aquesta situació ve
d'abans del conflicte i s'explica per l'antigitanisme que es 
viu a bona part d'Europa de l'Est. A Ucraïna hi ha una part 
de la població gitana que no té documentació, encara que 
porti dues generacions al país, i ara es troben doblement 
afectats. També hi ha moltes persones, sobretot dones, que
no volen abandonar els seus marits o fills i es queden just 
a la frontera esperant tornar amb ells. O d'altres que no es-
tan disposats a deixar casa seva, després de les dificultats
que han hagut de superar per tenir un habitatge. Al drama 
de la guerra se li suma la discriminació per ser gitano. 

Davant l'encariment del combustible i els problemes 
per fer arribar els subministraments a 2.000 km de distàn-
cia, hem obert un sistema de finançament on es van reco-
llint les aportacions econòmiques, i així les entitats de la
zona poden adquirir més fàcilment els productes i després 
distribuir-los d'una manera més ràpida i efectiva. Els ali-
ments i la resta d'articles que estem recollint els porta-
rem nosaltres mateixos durant els dies de Setmana Santa.
Mentrestant, tota ajuda és important.

Crida solidària 
per al poble
gitano 
d'Ucraïna

Cartell de la campanya solidària de la plataforma OPRE

L'antigitanisme ha provocat que
molta població gitana d'Ucraïna
visqui indocumentada


