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El Banc dels Aliments dispara
els quilos distribuïts a Gràcia
amb un 160% més que el 2019
La fundació ja subministra menjar a tres mil usuaris adults i lactants a
partir dels acords que manté amb onze entitats receptores del districte

Albert Balanzà

P
El Rebost Solidari, entitat receptora del Banc dels Aliments Foto:A.G.P.

oc a poc es va completant el retrat de l'impacte de la
crisi sanitària en la realitat quotidiana dels veïns i
veïnes de Gràcia amb dades que conﬁrmen la transformació dels serveis socials d'iniciativa pública o
privada en nous puntals de suport no només d'una
bossa de pobresa croniﬁcada sinó de nous segments de població perjudicats per la sobrevinguda crisi econòmica. En
les últimes setmanes així ho han conﬁrmat entitats com
el Rebost Solidari, multiplicant per deu les persones ateses en un any (vegeu núm. 828); la comissió d'Habitatge i
Polítiques Socials del districte, apuntant que les atencions
a Serveis Socials de l'Ajuntament segueixen a l'alça amb
pics de 800 casos a la setmana que multipliquen per cinc la
dinàmica anterior (vegeu núm. 831); o també iniciatives de
coordinació publicoprivada com l'obertura a la residència
Erasmus de Torrent de l'Olla -l'antiga Clínica de Lourdesd'un espai per a 90 persones sense llar (vegeu núm. 829).

Ara a aquests elements s'hi afegeixen les dades del Banc
dels Aliments, la principal fundació dedicada a la recuperació de menjar per a la seva distribució a través d'entitats
socials, que ha tancat l'any 2020 amb un creixement molt
notable dels quilos distribuïts a Gràcia no només com a
conseqüència de la seva capacitat de recollida sinó sobretot del preocupant increment de peticions d'ajut de persones que així ho han necessitat. Segons aquest balanç, a
Gràcia el Banc dels Aliments ha quasi triplicat els quilos de
menjar distribuïts amb un 163% més que ara fa un any; en
xifres absolutes, la fundació ha passat de repartir 152.981
quilos de menjar a 403.287.
L'actuació del Banc dels Aliments, mediàtica sobretot amb el Gran Recapte però constant al llarg de l'any, a
Gràcia es desplega a través de nou entitats receptores ordinàries (des del mateix Rebost Solidari com a principal ﬁns
a parròquies o altres espais com Barcelonactúa) ﬁns a dues
entitats receptores no regulars com el Refugi d'Obreres o
les Carmelites Missioneres. Hi ha tres mil usuaris adults
i lactants que se'n beneﬁcien. Pàgina 3
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La nova Torna
obre portes amb
un documental
sobre El Ejido

L'Ateneu Independentista
La Torna obre portes
aquest divendres 5 al
nou local del carrer Goya
18, només a 50 metres
de l'antic de Sant Pere
Màrtir, amb la projecció
d'un documental sobre
l'agricultura intensiva al
Ejido vint anys després
també de l'esclat de casos
de racisme en aquesta
població d'Almeria. L'acte
serà a les 18.30 hores
i després hi haurà un
col·loqui.

L'audiència pública
reprèn l'agenda
participativa del
districte dimarts
L'audiència pública del
districte, màxim òrgan
de participació entre
plens, torna a convocarse aquest dimarts 9 en la
represa de les sessions
després de les festes de
Nadal. La sessió, que
engegarà a les 18 hores i
amb una durada prevista
de dues hores, es farà en
streaming per al públic
i aquest podrà enviar
prèviament preguntes i
intervenir en directe. Més
info: https://ajuntament.
barcelona.cat/gracia/ca

Política
L'independentisme
busca de nou superar
a Gràcia el 60% i el PSC
sobrepassar Ciutadans
El districte incrementa la xarxa de punts de votació amb espais
com l'Ateneu de Fabricació, La Violeta o l'Abaceria provisional

Albert Balanzà
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entre les llistes independentistes creixen
i es debat si el resultat
general farà que superin el 50% del vot,
a Gràcia la campanya ha arrencat
amb el 60% com a objectiu a superar per part principalment de
Junts, ERC i CUP. El llistó, aconseguit el 2015 i fregat el 2012 i el 2017,
torna a estar sobre de la taula de
les tres formacions, a més de les
altres tambe considerades independentistes (PDeCAT, Primàries).
Junts, que va estar a punt d'iniciar la campanya a Virreina, s'ha deixat veure dilluns a plaça Revolució i
dimecres en el format speakcorner
a plaça de la Vila, amb la visita de
Quim Forn. ERC ha apostat per dos
mítings d'arrencada a Revolució
diumenge passat i passeig de Sant
Joan aquest dissabte 6. El PDeCAT,
que en precampanya ja va visitar Gràcia, ha visitat comerços de
Torrent de l'Olla i ha posat parades a la biblioteca Jaume Fuster o
a plaça Revolució amb el suport de
l'exregidora Maite Fandos.
L'altra pol d'atracció informativa
està en la possible recuperació de
vot del PSC en relació a Ciutadans,
encara que totes dues formacions
hagin apostat per una campanya
de baixa intensitat a nivell local.
Els socialistes, que a Gràcia en l'úl-

els
resultats

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010-2017
2010

2012

2015

2017

Junts/CiU

39,46%

34,95%

46,05%

25,26%

ERC

8,61%

16,79%

(amb Junts)

24,32%

CUP

------

6,34%

14,64%

8,3%

C's

3,07%

5,92%

12,14%

16,06%

PSC

13,99%

7,93%

8,09%

11,46%

CSQP/ICV

11,38%

12,43%

8,94%

7,46%

PP

9,71%

10,05%

8,49%

4,2%

tima dècada des del 2010 venien
d'un 14% van caure a 8% el 2012 i
el 2015, però en les últimes eleccions al Parlament de 2017 ja van tornar a un 11,46%. Ciutadans els va
superar en els dos últims comicis
amb un 12% i un 16%.
En els llocs de cua a Gràcia se situen Catalunya En Comú i PP. Els
primers, malgrat que governen la
ciutat i el districte, han anat reculant en les últimes eleccions des del
12% del 2012 ﬁns al 7,4% del 2017 i
els populars, que ara no tenen con-

sellers (encara que sí que en té un
BCNxCanvi, que els recolza aquest
cop amb candidats independents)
han passat del 10% al 4%. El PP
aquest divendres munta carpa a
l'Abaceria provisional amb l'exconseller Miguel Raposo i el vicesecretari estatal Jaime de Olano.
30 col·legis, 146 meses. La distribució especial per garantir un
14-F segur a nivell sanitari ha fet
augmentar de 21 a 30 els punts
de votació a Gràcia, amb la inclu-

sió com a nous espais de l'Ateneu
de Fabricació (Perill 8), el casal
de Penitents (Av. Vallcarca 239),
La Violeta (Maspons, 6), La Salle
Gràcia (Verntallat 5), l'escola bressol Gràcia (Maignon 2), dos centres de l'escola Kostka (Riera de
Can Toda 29 i Pompeu Fabra 23),
el Patronat Domènech (Sant Pere
Martir 1), l’Abaceria provisional (Pg. Sant Joan 168), el pavelló
Comellas (Neptú, 6), el poliesportiu
Creueta del Coll (Castellterçol 15) i
el Districte (Plaça de la Vila 2).

•

Gràcia República esquiva la prohibició
de la JEC amb un comunicat d'urgència
Els Mossos tornen a presentar-se a la concentració
dels dilluns pels presos però no intervenen
A. B.

L

a plataforma d'entitats de suport als presos independentistes que en els últims tres
anys es reuneix a plaça de la Vila
cada dilluns -i que només ho va
deixar de fer presencialment en
dues ocasions en l'esclat de la
pandèmia al març i puntualment
en algun rebrot-, Gràcia Llibertat,
pretén seguir esquivant les limitacions imposades per la Junta

Electoral a través del comunicat
d'urgència, que és la fórmula que
va aconseguir evitar la prohibició
ﬁnal aquest dilluns de la concentració. "A banda del recurs contenciós que l'ANC ha interposat
davant del TSJC, vam comunicar
d'urgència una concentració per
la llibertat d'expressió i no vam
rebre cap resposta", ha explicat un dels portaveus de Gràcia
Llibertat i coordinador de l'ANC
Gràcia, Jordi Guilleumes.
Per segona setmana consecuti-

va, agents dels Mossos d'Esquadra
es van presentar a plaça de la Vila,
si bé a diferència d'ara fa quinze
dies, en aquesta ocasió no van demanar cap identificació als responsables de l'acte. Es dóna el cas
que en aquella primera ocasió els
manifestants també feien un homenatge a Jordi Fàbregas, ànima
del Centre Artesà Tradicionàrius i
manifestant habitual dels dilluns
pels presos.
La concentració d'aquest dilluns va estar concorreguda per

La concentració pels presos dilluns passat a plaça de la Vila. Foto: Cedida

candidats a les eleccions del 14-F
com Neus Munté i Josep Rius, de
Junts, a banda dels manifestants
habituals i dels convidats, entre

els quals hi havia la dirigent de la
CUP Gabriela Serra.
Recupereu vídeo d'homenatge a
Jordi Fàbregas a independent.cat

•

•

L’Independent de Gràcia
5 de febrer de 2021

3

4

L’Independent de Gràcia
5 de febrer de 2021

Breus

Enuig veïnal per
l'espai deﬁnitiu
de Quirhort a la
Font del Carbó
Cedida

El desencallament per
sorpresa del trasllat de
Quirhort, l'hort veïnal
del solar de l'antiga
Quirón a Mare de Déu
de Montserrat a la Font
del Carbó la pròxima
primavera, s'ha traduït
ﬁnalment amb un enuig
veïnal quan aquest dilluns
tècnics municipals i veïns
han visitat l'espai de la
font. "Tot està protegit
per tanques i només ens
queda un passadís", ha
apuntat la presidenta de
l'AVV Park Güell-La SalutSanllehy, Cesca Sancho. El
condionament ﬁnal no es
farà ﬁns al 2022, quan hi
hagi pressupost.

Societat
El Banc dels Aliments
quasi triplica a Gràcia els
quilos distribuïts amb
un 160% més que el 2019
La fundació subministra menjar a tres mil usuaris adults i
lactants a partir d'acords que manté amb 11 entitats locals

Dos mesos, juliol
i novembre, s'ha
repartit 42.000
kg de menjar més
que un any enrere

El G6 d'entitats
històriques
s'adhereix a
l'Any Triadú
El grup d'entitats
històriques de Gràcia G6,
que integren Festa Major,
Sant Medir, el Cercle, el
Centre, l'Orfeò i Lluïsos
s'ha adherit a l'Any Triadú
i a la idea dels impulsors
d'anomenar Espai Joan
Triadú l'espai de joc de
la plaça Gal·la Placídia.
També s'hi han sumat
ja Òmnium, Castellers
i l'Associació Cultural
L'Independent de Gràcia.

La porta del Rebost Solidari, amb un dels vehicles de recollida de menjar de l'entitat. Foto: A.G.P.

Albert Balanzà
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l Banc dels Aliments ha
disparat la quantitat de
quilos de menjar distribuïts a Gràcia l'any 2020
en relació a l'any anterior amb un creixement percentual del 163% més, fet que posa de
manifest, com ja han fet altres sectors d'acció social com el Rebost

Solidari, el Centre Heura o Serveis
Socials de l'Ajuntament, que la crisi econòmica derivada de la crisi
sanitària s'està acarnissant en una
nova pobresa no croniﬁcada.
Segons les dades oficials del
Banc dels Aliments, tancades a 31
de desembre i segregades per a
Gràcia, l'any 2020 la fundació va
repartir 403.287 quilos de menjar
quan l'any 2019 havia tancat l'exercici al districte amb 152.981 quilos.

L'evolució mes a mes d'aquestes
dades evidencia un canvi radical
d'un any, el 2019, en què la majoria
de mesos el lliurament d'aliments
girava al voltant dels 10.000 quilos, cap al nou any, el 2020, en què
diﬁcilment s'ha baixat dels 20.000
quilos. Com a pics i excepcions del
2019, el setembre es van repartir
21.603 quilos i al novembre 28.741
quilos. El gran gir es nota un any
després, quan els pics s'assoleixen

al juliol amb 51.222 quilos de menjar repartits, al novembre amb
71.446 quilos i al desembre amb
46.524 quilos. El creixement màxim entre dos mesos iguals es va
produir al juliol i al novembre,
amb 42.000 quilos més repartits
d'un any per l'altre.
Les dades del Banc dels Aliments també permeten saber que
el Rebost Solidari, l'entitat de Reig
i Bonet que en un any d'actuació
ha multiplicat per deu els usuaris inicials (de 367 a 4.000), és la
primera de les 11 entitats receptores de la fundació cobrint menjar
per a 1.567 usuaris adults i 50 lactants. Barcelonactúa rep menjar
del Banc dels Aliments per a 301
usuaris i altres són la parròquia
del Crist Redemptor (226 usuaris),
Maternity (166), parròquia Sant
Jordi (157), Germans de Gràcia
(126), Verge de Gràcia (108), Sant
Miquel dels Sants (104), Refugi
d'Obreres (98), Germanetes (61) i
Carmelites (27).

•

Sant Medir no farà cercavila
però sí pregó i acte simbòlic
Els tradicionals caramels es repartiran, en menor mesura,
per centres cívics, escoles i casals de gent gran
A. B.

L

a festa de Sant Medir, puntal
del calendari festiu de Gràcia,
es va celebrar amb normalitat
l'any passat pels pèls abans que
esclatés la crisi sanitària però enguany no hi ha cap altra possibilitat que fer-la diferent. Així ho admet el president de la Federació de
Colles, Josep Antoni Torralba, des-

prés que aquest dimecres l'entitat
celebrés una reunió prou deﬁnidora per acceptar i descartar idees
per als actes d'enguany.
Hi haurà Sant Medir el 3 de
març, sens dubte, per "fer presència" però Torralba apunta que les
cercaviles de matí i de vespre -la
més emblemàtica, al carrer Granno tenen marge de realització amb
les mesures actuals del Procicat vigents, sobretot aquelles que es re-

fereixen a la prohibició de fer actes
de cultura popular al carrer.
No obstant això, partint de les
propostes debatudes en junta i de
la crida a les colles per recollir idees alternatives, el Sant Medir 2021
segur que repartirà caramels, però
ho farà en centres cívics, escoles o
casals de gent gran. També hi haurà pregó de Sant Medir, a la manera
que es va fer ja per Festa Major, és
a dir, a la sala d'actes del Districte,

Carrosses per La Perla durant la jornada de Sant Medir 2020. Foto: A.Vilardaga

per streaming i amb aforament reduït. I en la recàmera hi ha previst
un acte simbòlic, en construcció.
Altres elements que se salven
són l'edició del programa i la benedicció dels caramels i com a in-

novació hi ha la crida a guarnir
els balcons amb motius de la festa
(paraigües, cistelles, caramels gegants de paper...) o un recorregut
pels espais on es penjaran les banderes de les colles.

•
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El Districte pacta la urbanització
i obertura pública d'una ﬁnca de
Vallcarca okupada per ferrallers
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Breus

L'antic local de
Viatges Tejedor
dona pas a una
parafarmàcia
À.G.P.

El conveni amb la propietat, que assenta un precedent al barri, preveu l'enderroc de
l'habitatge en precari actual i la instal·lació de mobiliari públic de manera provisional

Albert Balanzà
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'Ajuntament de Barcelona
acaba d'aprovar per comissió de govern un conveni de certa trascendència a
Vallcarca que suposarà el
desallotjament primer i la urbanització i l'obertura posterior com a
via pública d'una ﬁnca en els últims anys okupada per ferrallers
i coneguda popularment al barri
com la casa de la pollastrera de
República Argentina.
L'espai, accessible tant pel carrer Gomis 106 com per Esteve
Terrades 75, és un terreny estret
amb habitatges en precari per la
banda de Gomis i acumulació diversa de ferralla per la banda d'Esteve Terrades, i alhora habitada
en règim d'okupació. La parcel·la
s'ubica entre l'escola Lexia i l'última ﬁnca de pisos que ja fa cantonada amb la plaça Alfons Comín.

La ﬁnca okupada de Vallcarca que l'Ajuntament vol desallotjar. Foto: À.G.P.

L'acord municipal amb la propietat, quatre persones, estarà
gestionat pel Districte i autoritza
l'Ajuntament a utilitzar de manera gratuïta la ﬁnca de manera provisional per obrir-la com a via pú-

blica i contempla també l'enderroc
dels habitatges de planta baixa que
hi ha. El conveni també preveu la
instal·lació d'elements d'urbanització, sempre amb el benentès
que hi haurà un ús públic provisi-

onal "que garanteixi que el solar es
manté en condicions de seguretat i
salubritat", segons explica l'acord.
Fonts municipals han admès la
dificultat afegida d'aplicació del
conveni per la necessitat prèvia
de fer-hi un desallotjament, però
en qualsevol cas el conveni entre
Ajuntament i propietat assenta un
precedent d'actuació municipal en
un territori on en els últims mesos
han tornat a proliferar els espais
ocupats per ferrallers.
El grup municipal de Ciutadans
ha fet precs en l'actual mandat
per actuar en baixos okupats
d'Esteve Terrades -no en aquest
cas en concret- i de fet també
s'havien registrat okupacions en
la ﬁnca del costat de Gomis 106/
Terrades 75, en els baixos del bloc
de pisos que relliga per Comín els
dos carrers. En els últims mesos
els ferrallers també s'han assentat a banda i banda de La Fusteria,
a tocar del metro de Vallcarca.

•

Amb el rètol penjat des
de fa dues setmanes de
propera obertura, el local
de Travessera de Dalt
18, que ﬁns a l'agost de
l'any passat va acollir
l'oﬁcina de Viatges
Tejedor, donarà pas a
un establiment dedicat
a la comercialització
de productes de
parafarmàcia. L'empresa
que gestiona el nou
establiment, situat a
la cantonada mar amb
el carrer Verdi, ja es
promociona a través
d'internet com "la primera
botiga física a Barcelona"
que combina la venda
d'articles online i la
recollida al punt de venda.

LAURA

PRESIDENTA

junts.cat
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Una nova promoció
de pisos ven disseny,
piscina i mobilitat en
bici al nucli històric
'La Perla de Gràcia' s'ubica a
Torrent de l'Olla amb Perla
Àlex Gutiérrez Pascual

La Baixada de la Glòria es
refarà amb noves escales
mecàniques, més espais
de descans i més vorera
El gruix de les obres es preveu l'estiu de 2022, però aquest març ja
s'arranjarà el tram Verdi-Sostres, que fa mesos que està inutilitzat

El nou projecte, basat en una
idea ja aplicada al carrer Maestro
Clavé la Corunya (Galícia) el 2015,
planteja el canvi integral de la
instal·lació mecànica, perquè les
actuals escales són més estretes
del que la normativa actual permet, i consegüentment també
proposa la reurbanització de tot
el carrer, tant on hi ha trams mecànics com on hi ha trams de calçada i vorera.

A.B.

L

a promoció immobiliària suma una nova oferta
a Torrent de l'Olla amb Perla que ja ha iniciat la
fase de deﬁnició tant a xarxes com al solar prèvia
a la comercialització sota el nom La Perla de Gràcia.
Malgrat estar en la fase de construcció de fonaments,
la ﬁnca, que en la seva fase d'enderroc ha deixat a la
vista com mai la torre veïna de Can Pardal, s'aixecarà
amb 11 habitatges "de disseny", nou pisos i dues cases
dúplex, amb piscina al terrat. No hi ha preus ni data
de lliurament dels habitatges, però el dossier comercial subratlla com a lema A Gràcia en bici i inclou en
aquest sentit un garatge de bicicletes a la ﬁnca. També
el dossier s'acompanya d'imatges de la plaça del
Diamant i assegura que viure en aquest espai és com
"viure a la Barcelona del segle XIX avui".

•

Nous arbres a Tres
Senyores per atenuar
queixes de comerciants
La plantació de nous arbres al carrer Tres Senyores
amb Torrent d'en Vidalet aquesta setmana en espais que no s'havien reposat ha atenuat les queixes
dels comerciants en el carrer, que des d'abans de
festes s'havien queixat repetidament a les xarxes i
al Districte per l'aproﬁtament de l'espai per part de
furgonetes de repartiment. L'aparcament irregulat
també perjudicava el pas dels vianants.

•

Una de les imatges virtuals mostrades als veïns. Foto: Cedida

A. B.

I

naugurades el 1987 com les primeres insal·lacions d'aquest tipus a l'aire lliure de la ciutat
i només reformades amb certa envergadura el 2004, les escales mecàniques de la Baixada
de la Glòria afrontaran l'estiu de
2022 una reforma total que acabarà amb els últims anys d'aturades
indeﬁnides en alguns trams per
a desesperació dels veïns i també
de l'Ajuntament. Les escales, també un dels principals accessos de
turistes al Park Güell, ja fa temps
que han depassat els 15 anys de
vida útil que se li calculaven, però
és que ara no hi ha ni recanvis de
peces per arranjar els trams inutilitzats.
Amb un any encara de tramitació i execució per davant, Districte

La instal·lació,
inaugurada el 1987,
depassa de llarg els
15 anys de vida útil
que se li preveia
i veïns han arrencat aquest dijous
un procés participatiu de tres sessions: la primera, amb tota la informació del nou projecte; la segona (dia 11), amb la discussió de
detalls de la reurbanització amb
perspectiva de gènere; i la tercera (dia 17), amb un retorn ﬁnal de
propostes. Al març, en tot cas, sí
que es farà una execució puntual
al marge del procés de reforma per
arranjar el tram 5 (Verdi-Sostres),
que fa mesos que està inutilitzat.

Canvi de perspectiva. La proposta, explicada en sis trams totals
(el primer i els dos últims amb
escales mecàniques), destaca en
el canvi de perspectiva actual pel
trencament de la barrera verda
paral·lela a les escales mecàniques i l'aparició d'espais de descans gràcies a la nova disposició
de les escales d'obra i el disseny
horitzontal i vertical dels nous
parterres. L'estil dels nous parterres per guanyar desnivell ja
es va aplicar a Gràcia en la reforma del carrer Morató, al barri del
Coll, l'any 2016.
Les imatges que els veïns han
pogut veure en la primera sessió
del procés participatiu també posen èmfasi en la reestructuració
del model de carrer en els trams
de Baixada de la Glòria on no hi ha
escales mecàniques (entre Mare
de Déu del Coll i Verdi). En la línia
d'inversió de prioritat a favor del
vianant, el carrer amplia voreres
sense arribar a ser de plataforma
única i elimina aparcaments generant una perspectiva no rectilínia
per atenuar velocitats. També les
escales s'utilitzaran puntualment
per guanyar accessibilitat.

•

El repor

L'Univers, Reina Violant, Patronat Domènech i Jujol
reben un tauler, equips i reglament donats per Buttonmaker

El futbol botons torna a l'escola
A. B.

A

mitjans del segle passat
l'absència de joguines a
moltes cases va fer esclatar
un nou esport, el futbol botons,
i l'escola va ser el seu principal
terreny de competició. "Va sorgir de les escoles i aquesta és la
manera de tornar-lo", explica
Enric Albaladejo, impulsor de

Buttonmaker, que aquests dies
està fent donació de quatre taulers, fets a mà, pintats, equipats i
amb un reglament a quatre escoles de Gràcia: L'Univers, el Reina
Violant, el Patronat Domènech i
el Josep Maria Jujol.
La tria d'escoles no s'ha fet a
l'atzar: molts dels alumnes participen regularment al programa
Juguem a les Places, que inclou
el futbol botons entre les acti-

vitats i a Buttonmaker entre els
programadors.
El programa Juguem a les
Places no s'ha aturat per la crisi sanitària però entre l'última
edició de l'octubre i la propera al
maig hi ha una aturada que les
escoles poden cobrir. "Els taulers faran més servei a les escoles que en un magatzem", explica
Albaladejo, precisant que la donació ja estava programada per

La donació del tauler a l'escola Reina Violant. Foto: Cedida

al març i que s'ha tirat deﬁnitivament endavant ara. L'Univers
i el Reina Violant ja han rebut el
joc i Patronat Domènech i Jujol el

tindran la setmana que ve. Dos
membres del claustre de cada
escola rebran una formació per
explicar-la a l'alumnat.

•
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Ź AJUTS COL·LECTIUS COVID-19

Nou pla d’ajuts directes als col·lectius
més afectats per la Covid-19
Els destinataris d’aquest pla trimestral del Govern, dotat amb 618 M€, seran treballadors en
ERTO, autònoms, microempreses i petites empreses

E

l Govern de la Generalitat
activarà
un nou pla d’ajuts
directes i de caràcter trimestral per donar suport
als col·lectius i sectors
econòmics més afectats
per les mesures de contenció de la pandèmia de
la Covid-19 per un import
de 618 milions d’euros de
gener a març. La iniciativa,
encapçalada pels departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Treball, Afers Socials i
Famílies; i Empresa i Coneixement, s’ha anunciat
aquesta setmana després
d’acordar-la amb el Consell del Diàleg Social de
Catalunya, que agrupa
els representants de les
principals
associacions
econòmiques i socials del
país.
Els destinataris d’aquestes
ajudes seran majoritàriament: treballadors autònoms que han vist reduïts
els seus ingressos; microempreses i petites empreses que han patit una
caiguda substancial de la
seva facturació i que es
comprometen a mantenir
els llocs de treball; persones treballadores que estiguin en un expedient de
regulació temporal d’ocupació (ERTO); així com els
sectors més afectats per
les restriccions.
Reedició dels ajuts a autònoms
El nou pla trimestral s’estructura en quatre línies
d’actuacions
principals.
La primera és una nova
edició de l’ajut dels mesos
de novembre i desembre
per a persones treballadores autònomes afectades
econòmicament per la Covid-19. L’ajut serà novament de 2.000 euros per
treballador autònom i el
rebran totes les persones

que el sol·licitin i compleixin els requisits. L’estimació que fa el Govern és
d’un pressupost de 280
milions d’euros, de maneUD TXH VH¶Q EHQH¿FLDULHQ
uns 140.000 treballadors
autònoms.
L’ajut està dirigit a persones treballadores autònoPHVLQGLYLGXDOVRDPE¿QV
a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019
igual o inferior a 35.000
euros/any, i amb un rendiment net l’any 2020 igual
o inferior a 17.500 euros.
Són els mateixos requisits
que a les dues convocatòries anteriors i hi podran
accedir les persones que
ja el van rebre i aquelles
que potser llavors no complien amb els requisits,
però ara sí.
El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix que
al desembre: a partir del
registre a una nova base
de dades de treballadors
autònoms. Només serà
necessari complir amb els
requisits per poder registrar-se a la base de dades
i s’accedirà a l’ajut directament.
Ajut nou i directe a treballadors en ERTO
També es posa en marxa
una nova línia d’ajuts directes per a treballadors i
treballadores de qualsevol
sector que es trobin en situació d’ERTO.

Crèdit: @iStock

Ajut nou per a la formació de treballadors en
ERTO
Aquest ajut a la formació està dirigit a persones
treballadores que es troben en situació d’ERTO,
tot prioritzant els sectors
més afectats. L’objectiu és
reconèixer
l’experiència
laboral d’aquests treballadors i ajudar en la seva
possible reorientació i reTXDOL¿FDFLy
S’hi destinaran 25 milions
d’euros i es preveu bene¿FLDU XQV  WUHEDOODdors i treballadores en situació d’ERTO.

El Departament de Tre-ball, Afers Socials i Famílies
impulsarà un programa
mixt d’orientació i formació
per a les persones treballadores, per tal d’acreditar
les seves competències
En aquest cas, es des- o fer un itinerari formatiu
tinarà un pressupost de acreditable. Aquest pro105 milions d’euros, amb grama serà gestionat pel
la previsió d’arribar aproxi- Consorci per a la Formamadament a 175.000 per- ció Contínua de Catalunya
sones. L’import per bene- i s’acabarà de dissenyar
¿FLDUL VHUj G¶XQ PtQLP GH amb els agents econòmics
600 euros, però aquesta i socials.
qüestió s’acabarà de concretar amb els agents socials.

Ajuts per a petites empreses i microempreses
en ERTO
Finalment, el Govern, a
través del Departament
d’Empresa i Coneixement,
destinarà 208 milions
d’euros a microempreses
i petites empreses amb
treballadors en situació
d’ERTO. En concret, s’hi
podran acollir les empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació
GH ¿QV D  PLOLRQV G¶HXros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre
de 2020.
L’ajut consistirà en 2.000
euros per treballador a jornada completa en situació
d’ERTO amb un màxim de
30.000 euros per empresa. Els 208 milions d’euros permetran cobrir tot

l’univers de treballadors
en ERTO de les microempreses i petites empreses, que són un total de
104.000. Per acollir-se als
ajuts, l’empresa haurà de
comprometre’s a mantenir
la contractació dels trebaOODGRUV ¿QV DO  GH GHVembre de 2021. En cas
d’incompliment, perdrà la
totalitat de la subvenció.
La voluntat del Govern
és activar aquesta línia al
més aviat possible. Per
tal d’agilitar el procés, es
farà un registre previ de
totes les empreses sol·licitants. Per rebre l’ajut, els
sol·licitants només hauran
GH IHU XQ FHUWL¿FDW G¶DXWRresponsabilitat i el control
administratiu del compliment dels requisits es farà
a posteriori, un cop fet el
pagament.

Per a més informació, consulteu el web:

economia.gencat.cat
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Breus

Ajornat el test a
l'Europa després
del sotrac a casa
contra la Pobla
Àngel Garreta

El primer equip masculí
de l'Europa haurà
d'esperar una jornada
per mesurar actitud i
forces a la lliga, després
que aquesta setmana
s'hagi ajornat el partit
de diumenge 7 contra
la Muntanyesa per un
positiu de Coronavirus a
la plantilla dels de Nou
Barris. L'entrenador
escapulat, David
Vilajoana, es va mostrar
crític amb l'equip per la
golejada a casa contra
la Pobla de Mafumet
(1-4), primera derrota
al campionat. "És una
qüestió d'actitud", va
indicar Vilajoana. "Hem
començat almenys a
córrer a partir del minut
25", va lamentar.

El Club Tennis
la Salut estrena
nova pista ràpida
multiusos
El Club Tennis la Salut va
estrenar aquest dimecres
una nova pista ràpida
multiusos, que es farà
servir per a tennis, les
activitats de l'escola i
futbol sala. La pista 15 està
feta de resina, per la seva
resistència, i compta amb
dues porteries plegables.
L'entitat ha penjat horaris
i reglament a la seva web.

Esports
La gimnàstica a Gràcia
resisteix a la nova fase
Covid amb activitats a
l'aire lliure i més baixes
Les entitats esportives es llancen a la recerca d'espais
oberts nous per evitar l'aturada de classes i entrenaments

Àlex Gutiérrez Pascual

E

ns adaptem perquè no queda més remei". Són les paraules de la directora tècnica del Gràcia Gimnàstic
Club, María José Guirao,
que reﬂecteixen la situació actual
de les entitats d'aquest esport, dedicades a la formació i la competició amateur. La recerca d'espais
oberts nous, les activitats telemàtiques i les baixes s'han convertit en
els principals maldecaps dels clubs
en la nova fase de la pandèmia.
Fent exercicis d'escalfament de
gimnàstica al terrat. Així s'adapta l'Associació Esportiva GràciaUBAE, amb 200 gimnastes d'iniciació, rítmica i artística femenina,
a les restriccions sanitàries que
afecten l'activitat física en espais
tancats. El club combina entrenaments online amb sessions a l'aire
lliure. L'objectiu és "mantenir els
esportistes units, motivats i fent
esport en la mesura del possible",
indiquen la gerent de l'AEG-UBAE,
Pilar Binefa, i la coordinadora de
Gimnàstica, Sílvia Puig. L'entitat
compta amb la pista exterior i la
terrassa del gimnàs Eurofitness
Perill i un espai cedit per l'Ajuntament al carrer Abdó Terradas.
A la secció de gimnàstica de La
Salle Gràcia, a cada entrenament
traslladen tot el material al pati de
l'escola. Grups de sis alumnes i alguns, els de més edat, amb masca-

"Dels 38 grups, no
hem tingut cap cas
ni hem hagut de
tancar cap grup",
defensa el GGC
reta durant tota la sessió. D'altres
grups també aproﬁten els passadissos exteriors que hi ha al pati.
L'excepció són els grups bombolla
escolars i els federats que disputen
competicions.
El responsable d'Esports de la
Salle Gràcia, Paco López, apunta
que no hi ha hagut "baixes signiﬁcatives" entre els grups escolars.
"Al contrari, hem tingut l'agraïment de les famílies per l'esforç
que fem", assegura lópez. L'AEGUBAE ha tingut un 5% de baixes
des del gener.
Per contra, aquest canvi en la
metodologia per fer les classes s'ha
notat més en el nombre de baixes
d'alumnes al GGC. El club del carrer Molist xifra aquest davallada
en un 34%, majoritàriament entre
els grups escolars, per a una entitat acostumada a tenir més de 400
gimnastes. "Dels 38 grups, no hem
tingut cap cas de contagi ni hem
hagut de tancar o confinar cap
grup", defensa Guirao. "Som esportistes i estem acostumades a tirar endavant", conclou Guirao.

Sessió de gimnàstica de l'AEG-UBAE, al terrat del gimnàs del carrer Perill. Foto: Cedida

Trobades online davant les
competicions ajornades. Després
que s'hagués d'ajornar la fase ﬁnal
de la lliga de clubs de rítmica,
prevista incialment per al gener,
les trobades telemàtiques de
competicions s'han consolidat
com a alternativa als torneigs
presencials. L'AEG-UBAE lamenta
que un dels seus grups s'ha
trobat amb un campionat estatal
"posposat quatre vegades".

•

El Catalunya masculí de waterpolo arriba
a l'última jornada amb opcions de Copa
Els de Tato Garcia estan empatats amb el tercer classiﬁcat, el
'Medi', i tenen poques possibilitats de disputar el títol de lliga
À.G.P.

E

l primer equip masculí del
CN Catalunya arriba a l'última jornada de la primera fase de la Divisió d'Honor de waterpolo empatat
a punts amb el Mediterrani, tercer a la classiﬁcació, un lloc que
dóna dret a disputar el campionat de lliga. L'equip que entrena

Tato Garcia té poques possibilitats de superar el Medi a la taula,
perquè el conjunt de Sants jugarà
contra el cuer del grup A, el Sant
Feliu, que no ha guanyat cap partit
aquesta temporada.
Però el Catalunya manté intactes les opcions de classiﬁcar-se per
a la Copa, el gran objectiu de la
temporada, si guanya dissabte 6 el
Real Canoe (13:15). Els de Can Toda
van caure dissabte passat contra

el Terrassa (8-13). Tot i que al descans van plantar cara als egarencs
(4-5), el conjunt visitant va segellar
la victòria al tercer parcial.
Derrota severa del femení davant el líder. Les de Gabor Egedi
van perdre contra el Mediterrani
(7-20) i se centren en sumar tres
punts de la visita a Leioa (13/02) i
treure'n almenys un al tercer de la
lliga, el Sant Feliu (20/02).

•

El Catalunya masculí va perdre amb el Terrassa. Foto: J. Ponferrada (PFotoalbums)

Esports

L’Independent de Gràcia 9
5 de febrer de 2021

Jordi Ribé: "Intentarem
fer la Gràcia-Montserrat
si la situació ho permet"

"Hi ha grups de
jovent nombrosos
que donen oxigen i
alegria a l'entitat i
són els substituts"
juny, teòricament a l'abril hauríem
d'obrir les inscripcions. Veurem
què passa, ho tenim justet, a veure com va. Ho intentarem, si se'ns
permet i la situació ho permet.

El president de la UEC Gràcia admet que ara
desenvolupen activitat "de supervivència"
Jordi Ribé, a la Virreina. Foto: À.G.P.

À. Gutiérrez Pascual

A

mb el desig que arribi el relleu generacional, Jordi Ribé (Gràcia,
1954) presideix la Unió
Excursionista de Ca talunya de Gràcia des de fa set anys,
després de renovar el càrrec el novembre passat. Ribé s'ha conjurat
el darrer any perquè l'entitat de
muntanya aguanti els efectes de
la pandèmia. Fundada el 1916 amb
el nom de Centre Excursionista

Rafael Casanova i amb un miler
d'associats, la UEC Gràcia viu amb
incertesa la celebració de la marxa
Gràcia-Montserrat, prevista per al
12 i 13 de juny.
Quins reptes afronta l'entitat?
Esperem fer l'assemblea de socis,
que no vam poder celebrar l'any
passat. Estem a l'expectativa de
com anirà tot plegat. És de supervivència, d'activitats n'hi ha molt
poques ara mateix. Els socis s'han
anat donant de baixa nombrosament, cosa que ens comença a pre-

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina
(Grup 5A)
Jornada 14
CE Europa 1 - 4 CF Pobla de
Mafumet
Classiﬁcació
1. CE Europa .........25 punts.
2. FC Terrassa ....... 21 punts.
Jornada 15
CF Muntanyesa - CE
Europa: ajornat

Primera Estatal femenina
(Grup 3)
Jornada 14
CE Europa 4 - 0 CF Pallejà
Classiﬁcació
1. Atlètic Balears ..31 punts.
9. CE Europa.........16 punts.
Jornada 15
CFF Saragossa - CE Europa
(7-02)

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya
Primera masc. (Grup 5)
Jornada 1
CB IPSI - Vedruna Gràcia
Bàsquet (6-03, 17:45)
CB Ciutat Vella - Bàsquet
Claret (7-03, 18:15)
Bàsquet Lluïsos de Gràcia UE Horta (7-03, 18:30)

Campionat Espanya
Primera fem. (Grup 01B)
Jornada 1
Bàsquet SaFa Claror:
descansa

Jornada 10
NC Real Canoe - CN
Catalunya (6/02, 13:15)

Divisió d'Honor femenina
(Grup A)
Jornada 8
CN Catalunya 7 - 20 CE
Mediterrani
Classiﬁcació
1. CE Mediterrani.22 punts.
5. CN Catalunya..... 6 punts.
Jornada 8
Leioa IT - CN Catalunya
(13-02, 16:45)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal
masculina (Grup 2)
Jornada 14
Gràcia FS 4 - 4 Eixample
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ... 33 punts.
9. Gràcia FS ............ 6 punts.
Jornada 15
Gràcia FS: descansa

VOLEIBOL
Primera Divisió masc.
(1a fase Grup A)
Jornada 5
CV Arenys - AEE Institut
Montserrat
Classiﬁcació
1. Vòlei Girona ...... 12 punts.
3. Ins. Montserrat . 9 punts.
Jornada 14
AEE Institut Montserrat AE Sàndor (7-02, 13h)

HANDBOL
WATERPOLO

Segona Catalana Juvenil
masculina (Grup C)

Divisió d'Honor
masculina (Grup A)

Handbol Claret
Reinici competició pendent

Jornada 9
CN Catalunya 8 - 13 CN
Terrassa
Classiﬁcació
1. CN Barcelona ....27 punts.
4. CN Catalunya ...10 punts.

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
masculina (Grup C2)
Hoquei Claret
Reinici competició pendent

ocupar. La UEC Gràcia, com totes
les altres entitats excursionistes
i en general, té molts socis grans
que s'estimen l'entitat i que la tenen com a alguna cosa més que
una mera activitat. Forma part de
la seva vida. Això dóna tranquillitat però hi ha hagut força baixes.
En quines activitats se centren?
La secció de muntanya en va fent
a Collserola, sempre complint la
normativa, és bastant restringit.
Es fa una sortida al mes i animem
els vocals que comencin a fer al-

guna activitat, però molt restringida. I a l'espera que la cosa millori. Tenim uns grups d'iniciació
a la muntanya molt importants,
amb més de cent nanos apuntats, i
l'any passat vam poder fer els campaments d'estiu, que els va donar
bastanta vida. Les famílies ho van
agrair molt, si a l'estiu les coses es
posen bé els tornarem a fer.
Podran fer la Gràcia-Montserrat?
És al calendari de curses de resistència, però algunes s'han hagut
de postposar. Si fem la marxa al

Com ha resistit l'entitat ﬁns ara?
Els socis són molt ﬁdels.
I el desig de relleu generacional?
Amb això estic satisfet perquè ho
estem aconseguint. Dels grups
d'iniciació, amb monitors de 18
a 27 anys, quan deixen de fer de
monitor, molts es queden a l'entitat. Hi ha grups de jovent molt
nombrosos que donen oxigen i alegria a l'entitat i són els substituts.
S'impliquen molt, comencen a agafar direccions d'algunes seccions i
això és molt important. Si no, les
entitats es moren. Si no hi ha jovent, malament rai.

•
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Cartes al director
Editorial

Llibreries, espais culturals

Dos mons que tard o
d'hora s'hauran de mirar

Les noves mesures del govern per les properes dues setmanes pel que fa a les restriccions contemplen que les llibreries
son establiments culturals i no un comerç
ordinari, i per tant, podran obrir també
els dissabtes. És sorprenent que, a hores
d'ara, les llibreries no estiguessin considerades com el que són, espais culturals
que van més enllà de la venda de llibres, i
no només per totes les activitats que se'n
fan de difusió de la literatura i de la llengua, sinó pel paper que porten a terme els
llibreters. Ho porten dient des de l'inici de
la crisi, quan vam passar del conﬁnament
total i van començar a obrir establiments i
començàvem a sortir al carrer a poc a poc,
que la cultura és segura. És segura, tan segura com anar al supermercat a fer la compra setmanal o agafar el metro per anar a
treballar. I també és essencial, quines expectatives de futur tenim com a societat si
deixem d'anar al teatre o a la llibreria del
barri, i tot ho fem a través d'una pantalla
d'ordinador. Ja està resultant prou complicat per a tots plegats assumir una situació
que ens té en la més absoluta incertesa. I ja
no parlo només de les conseqüències i perjudicis econòmics, em refereixo als emocionals, als intel·lectuals i culturals. No cauré en la crítica fàcil de la gestió de la crisi,
però sí en l'exigència com a ciutadana cap
als responsables polítics perquè s'esforcin
més i ho facin millor.

H

i ha dues realitats paral·leles extremes a Gràcia que des de l'inici de
la crisi sanitària (i econòmica i social) fan veure que no es barregen, que són com l'aigua i l'oli: l'una fa cua a les botigues del carrer
Gran per recollir l'última peça de roba que es quedarà penjada a l'armari mentre la principal activitat sigui anar al súper, l'altra també fa cua a
llocs com el Rebost Solidari, el Centre Heura o el Refugi d'Obreres per
recollir menjar a través d'uns punts que atorga Serveis Socials en funció
del grau de necessitat, d'ingressos i de grup familiar. En les últimes setmanes, farts que Gràcia només sigui exemple de hipsterisme, modernitat i hedonisme a prova de crisi, aquest setmanari ha volgut posar dada
sobre dada l'esclat d'aquesta nova pobresa: quatre mil persones ateses
al Rebost Solidari cada mes, 90 llits nous a la residència Erasmus de
Torrent de l'Olla, pics de 800
peticionsmensuals d'atenció
social als serveis municipals...
Tot són xifres estratosfèriques
si es comparen amb les dades
d'ara fa només un any.
Com que no volem mirar
cap a un altre costat, aquesta
setmana tenim noves dades,
les del Banc dels Aliments,
la fundació que nodreix en
primer terme les principals entitats locals que distribueixen menjar
a Gràcia, i les dades són una nova llosa, una nova bufetada de realitat:
en un any ha crescut un 163% l'aliment que s'ha hagut de repartir, dels
150.000 quilos del 2019 s'ha passat als 400.000 el 2020, només en mesos
com el juliol i el novembre el salt d'escala d'un any per a l'altre ha estat
de 42.000 quilos de menjar més. Ja fa temps que això no va d'una pobresa croniﬁcada que afecta persones, veïns i veïnes de Gràcia, que no
tenen cap xarxa, sinó d'aquests i de molts altres que s'han quedat sense feina, sense ERTO, sense negoci, que ara ja no fan cua al Pull & Bear
sinó al Rebost Solidari. Ja fa temps que els carrers cremen.

Ja fa temps que molts
veïns no poden fer cua
al Pull & Bear i fan
cua al Rebost Solidari

Els carters de Correus tenen més feina de l'habitual
aquests dies, i a més a més amb un plus de risc perquè
porten males notícies: les adjudicacions per participar
en una mesa electoral el 14 de febrer. Una cartera amiga ens explica
que aquestes notiﬁcacions no són ben rebudes i ﬁns i tot la gent no
els obre la porta. Ja se sap; s'ha de fer servir la clau que obre tots els
panys: "Correo comercial!"
El
dependent

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

Helena Gil
Fe d’errades
L'Anella de Serveis de Vallcarca, portada de
l'últim número, es farà als carrers Farigola,
Cambrils, Calendau, Argentera, Medes i
Mare de Déu del Coll (i no Mare de Déu de
la Salut, com informàvem per error)

Ull de
dona

Dones, pau i seguretat
Conxa Garcia

E

n una entrevista, publicada a La
Independent, Vicky Moreno, que
forma part del grup DonesxDones
de Ca la Dona, col·lectiu que es deﬁneix
com feminista i antimilitarista, que
propugna l'objecció ﬁscal a les despeses militars, parlava de com mantenen
el contacte i treballen i donen suport
als comunicats i denúncies de les mateixes dones que estan vivint aquestes
situacions. Les més recents: les dones

Vicky Moreno: "La
resolució 1325 ha posat
les bases sobre temes
crucials per a les dones"

kurdes, sahrauís, armènies, palestines...
on els conﬂictes armats estan castigant durament la població més vulnerable. Enguany es compleixen 20 anys
de la Resolució 1325 sobre Dones, Pau i
Seguretat de Nacions Unides i ens diu
la Vicky que “la resolució 1325, va ser un
abans i un després. Ha posat les bases
sobre temes que eren i són crucials per
a les dones. Reconèixer la violació com
a eina de guerra, les discriminacions diverses pel fet de ser dones, apostar per
l'educació de les nenes en països on és
un veritable obstacle i perill per a elles...
Però, totes sabem que les resolucions i
les lleis s'han d'implementar. S'han de
garantir els recursos necessaris i sobretot exigeix d'una constant observació
d'aquests acords i compliments. Si no,
com en altres ocasions, quedarà en bones intencions”.

•
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Opinió convidada

la
setmana

Gràcia cap on Vas

Habitatge dotacional, verd i
patrimoni poden conviure

L

a història es repeteix. Habitatge dotacional sí, però
aquí no. Però, per què aquí no? Ara, per a una associació nova que es va presentar a una tribuna de
l’Independent, l’habitatge públic a l’espai de l’Alzina i les casetes atempta contra el verd i el patrimoni arquitectònic. Però les casetes estan catalogades en
el recent aprovat Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històricoartístic de Gràcia. Gràcia cap on Vas hi va fer una
al·legació després d’un treball d’inspecció pel barri on van
participar gent de diversos grups. És una llàstima que la
nova associació es desperti ara; li expliquem la nostra feina.
Les casetes estan catalogades en el seu just valor patrimonial, com a tipologia arquitectònica deﬁnida per tenir l’ediﬁcació retirada del carrer i un pati davant i un jardí darrere,
i per la seva façana. Una de les cases és de 1922, i la distribució interior, feta pols ara, tampoc tenia cap valor arquitectònic quan es va construir. Des d’un punt de vista patrimonial la remunta de les casetes és possible, la ﬁtxa marca les
condicions per fer-la. Altra cosa és el que es faci al garatge, que si s’enderroca permetrà obrir més el jardí al carrer
Encarnació, tal com diu l’Assemblea de l’Alzina i les casetes.
Què hi ha millor que unes cases que es van construir per
a famílies benestants i que van estar a punt de ser enderrocades completament per ediﬁcar pisos de luxe es converteixin en habitatge dotacional de proximitat on hi puguin
viure col•lectius vulnerables? Algú dubta que en el barri n’hi ha? I més ara: gent desnonada, gent gran o joves...
Certament, 10 o 17 pisos són pocs per resoldre l’emergència
habitacional a la Vila. Però des dels anys 80 només se n’han
construït 52. Ja toca!. I per la nova associació l’habitatge dotacional són pisos electorals. Ens quedem sense paraules.
Ens ha arribat a la nostra oïda una alternativa: és un museu. És prioritari ara, a Gràcia? La nostra resposta és clara:
NO. Tenim el marc de la Comissió de Cultura del Districte
per debatre com hauria de ser un futur museu, i el com ens
dirà l’on. Quan la discussió es faci, compteu amb nosaltres.
I sobre el necessari verd també és una pena que es desinformi. L’alzina està catalogada. És un èxit més del moviment
veïnal. Una visió apocalíptica parla d’uns fonaments que tallarien les arrels. Hi ha moltes maneres de fonamentar un

Foto: A.B.

Certament, 10 o 17 pisos són
pocs per resoldre l'emergència
habitacional a la Vila; però des
dels 80 només se n'han fet 52
ediﬁci, però ara ni tan sols hi ha un projecte arquitectònic, i
sí un informe expert, independent de l’Ajuntament, de compliment obligatori, que marca com l’alzina s’ha de protegir.
L’actual proposta del consistori permet construir massa. Les bases del concurs d’idees del projecte arquitectònic
han de rebaixar el sostre ediﬁcable per facilitar l’obertura i
l’assolellament del jardí. Un procés participatiu obert i una
negociació posterior per introduir els elements que n’hagin sorgit ha de permetre que l’espai de l’alzina i les casetes
sigui l’espai recuperat al barri pel qual vàrem lluitar. Si us
plau, que ningú no vulgui apropiar-se d’una reivindicació
col·lectiva. El rigor en els arguments, la fermesa i la constància de l’Assemblea de l’Alzina i les casetes ha permès arribar on som. Un espai privat ha passat a propietat pública. Esperem entrar-hi ben aviat.

•

Deshumanitzar-nos?
Clara Darder

Q

uina manera de córrer. Avui me
n’he adonat d’una xifra espantosa.
He parlat amb unes trenta-cinc persones diferents, totes elles per WhatsApp,
menys dues per trucada mòbil. També
amb sis o vuit pares i mares a la porta
de l’escola. He anat a comprar i he parlat
amb dos venedors. En el trajecte de dos
autobusos he respost vint mails, vuit dels
quals hi ha hagut resposta i nova escriptura per part meva. I per últim la meva
família: pares i la meva ﬁlla petita. Feu la
suma. Em surten cinquanta-vuit persones en un dia, de les quals veure’ls la cara
només ho he fet amb vuit o deu persones.
No és esfereïdor?
Quina manera de deshumanitzar-nos i
córrer sense parar que ens provoquen les
xarxes. Tot és per ahir, i la immediatesa
de portar un mòbil a la butxaca ens deixa baldats. Els primers perjudicats som
nosaltres mateixos, però de retruc, i en
el meu cas, la meva ﬁlla que veu la seva
mare enganxada darrera d’una pantalla.
Les trucades i feines generades per
aquestes aparells de butxaca ens traslladen l’oﬁcina allà on siguem. Llavors és
quan podem resoldre tot al mig del carrer o de qualsevol indret amb cobertura.
Si m’ho miro des de fora, les trucades poden esperar si estàs jugant amb un
infant, si estàs comprant o fent tasques
personals, si estàs parlant amb un amic o
amiga al mig del carrer.
Les presses no són bones però quan
topem amb les relacions humanes encara em sembla més important cuidar-les.
Estem perdent tot allò bo que tenim les
persones: les relacions, les mirades, el
tacte, l’amistat, l’empatia, l’escolta, la solidaritat, en deﬁnitiva l’estimació i l’amor.
Comencem a autoeducar-nos de nou per
millorar la nostra humanitat?

•

Documents
Foguerons d'homenatges
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Vegeu videos de Foguerons a independent.cat

Sense foguerons cremant a les places, sense el tradicional arròs brut que reunia amics i companys
de Mallorca i Gràcia o sense els concerts als mercats de la Vila el matí del darrer dissabte de gener, la
celebració dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia deixa enguany imatges ben diferents a edicions anteriors.
Malgrat tot, la que es considera la festa major d'hivern de la Vila s'ha adaptat a la nova situació i no ha
renunciat a presentar un cartell amb exposicions, presentacions de llibres, titelles, música i sobrassada.
I ha tingut moments per recordar i homenatjar les persones sense les quals els Foguerons de Sant
Antoni no haguessin assolit la dimensió i el ressò dels darrers anys. Fotograﬁes: Josep M. Contel
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 15 de febrer
Gràcia Solidària. Exposició fotogràﬁca
que mostra els projectes que duen a terme les entitats de cooperació membres de
l'Associació. En aquesta VIII edició i ides
de fa dos anys, també s'exposen fotograﬁes d'altres projectes locals. L'entrada és
gratuïta amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 16 de febrer
Exposició Mirades i món, d'Helena
Monill, que recull les instantànies del seu
entorn propoer i d ela resta del món que
ha pogut conèixer i retratar, tant persones com vivències i sentiments viscuts en
diferents viatges. Entrada gratuïta amb
reserva prèvia.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un
núvol al cel i dos peus a terra en pintura, Mariona Berenguer amb About Desire
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges!
en gravat. “Mariona Berenguer considera que el desig ens atrau cap a la seva
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu
l’artista com un navegant solitari enmig
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell
a la deriva, per no viure pressionat pel
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transformar la societat lluitant per la memòria de
les dones que havien assolit uns drets a
l’Espanya republicana que foren arrabassats per l’adoctrinament de la dictadura.”,
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’exposició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de
8 de la tarda
Fins al 17 de març
Exposició Spectre: hacia un nuevo sonido
de ciudad. La mostra, creada en exclusiva
per a CASA SEAT per l'artista sonor Edu
Comelles, convida a imaginar, jugar i reﬂexionar sobre la importància de l'escolta
a través d'espectogrames de freqüències i
altres peces audiovisuals que se centre en
l'exploració del paisatge sonor urbà.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

Fins al 22 de març de 2021
Exposició Olor de Tardor. La primera casa
de Gaudí ret homenatge al perfumista, artista i col·leccionista d'art que va morir el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)

Espectacle: Improshow.
Teatreneu (Terol, 24), a les 20.30 h

Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy
(1950-2020). L’exposició forma part
del programa d’activitats del Festival
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest dijous en un acte en directe des del canal
YouTube de Biblioteques de Barcelona.
"En les seves fotos de creadors, en les dels
reportatges pel dominical d’El Periódico,
en les de molts barcelonins al mig del carrer, la força de les imatges és justament
en aquesta mirada: la dels ulls que miren
la càmera i, per descomptat, la de la fotògrafa. Cada foto és una història, instants
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Teatre: El hombre de hojalata, representació solidària de l’obra de Xavi Morató, a
càrrec de Bakastei Teatre. Donatiu voluntari. Tots els diners recollits de la representació es destinaran integrament al projecte
AFROVACA. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

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

Actes
Divendres 5 de febrer
Xerrada: El carnaval, una festa popular i diversa al llarg del temps. A càrrec de Josep Mª Contel. Es podrà seguir la xerrada en directe a través de
youtube (www.youtube.com/channel/
UCvDdbT5Ez6RfBjUcy56xMLw)
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
19.30 h
Concert festival Tradicionàrius: Cocanha
prsenten el disc Puput.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Concert: El Sobrino del Diablo, 'El Poder
de Mortadelo'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Diumenge 7 de febrer
Festival Tradicionàrius: Landry presenta
Atreveix-te (espectacle per a tots els públics).
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12 h

Festival Tradicionàrius: Les Violines. 25
anys composant entre violins i dones.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h
Dilluns 8 de febrer
Xerrada: La saviesa de la natura. A càrrec
de Gerard Talavera.
En directe des del canal de YouTube de
Biblioteques de Barcelona, a les 18.30 h

Teatre: Sembla que rigui, amb Mont Plans.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Dimarts 9 de febrer
Filosoﬁa: Na/ltura (o com pensar la relació natura-cultura). Activitat presencial i retransmissió en directe pel canal de
Youtube de Biblioteques de Barcelona
A càrrec de Carla Carreras Planas.
Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps), 18.30 h
Dimecres 10 de febrer
Primeres passes. Dalt del Cel. Amb
Cristina Noguer. de 6 mesos a 3 anys.
Activitat presencial amb inscripció prèvia:
b.barcelona.jf@diba.cat.
Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 11 h
Les Vespres dels Dimecres: Marcel
Casellas, Alba Careta i Alfons Rojo.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Dijous 11 de febrer
Festival Tradicionàrius: Corrandes són
corrandes i Jaume Arnella.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Divendres 5 de febrer
Presentació del documental + col·loqui:
Después de las ocho.
La Torna (Goya, 18), a les 18.30 h

Tarajal, desmontando la impunidad en
la frontera sur. Presentació a càrrec del
director.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 12.30 h

Presentació de l’exposició sobre l’obra
gràﬁca d’Antoni Garcia Iranzo: Potser el
desig, potser el rampell.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Divendres 12 de febrer
Presentació del llibre Visca la Terra i visca l'Anarquia (2), amb el seu autor, Jordi
Martí Font. Organitza La Torna i Agita't
Gràcia.
Ateneu La Torna (Goya, 18), a les 19 h

Dissabte 6 de febrer
Mercat de Pagès de Vallcarca.
Plaça del Metro de Vallcarca (Av.
Vallcarca, 100), de 10 a 14 h
Jornades contra les fronteres. 7 anys
de la matança de Tarajal. Vídeo forum:

Dissabte 13 de febrer
Jazz Class Concert: Mazzanti-Calliero
Classic Jazz Quartet.
El Centre (Ros de Olano), a les 19 h
Amb el suport de
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Breus

Arrenquen al CAT
'Les Vespres del
dimecres' amb
Marcel Casellas
Cedida

El contrabaixista i
compositor Marcel
Casellas (Cobla Catalans
dels Sons Essencials) és el
responsable de coordinar
la vuitena edició de Les
Vespres dels dimecres,
que ha arrencat aquesta
setmana amb Roger
Andorrà i Oriol Pi de la
Serra. Es tracta d'una
trobada creativa al Bar
del CAT amb parelles de
músics que no havien
coincidit als escenaris.
La setmana vinent hi
seran Alba Careta i Alfons
Rojo. L'entrada és lliure
amb reserva localitats a
bardelcat@gmail.com.

El musical 'Les
històries de
l’avi Josep',
a La Badabadoc
La Badabadoc estrena
el proper 11 de febrer
l'espectacle musical
de petit format 'Les
històries de l'avi Josep',
de la companyia We Color
Music. La peça combina
la conversa entre una
neta i el seu avi amb
temes musicals, abordant
temàtiques universals com
la superació, les xarxes
socials, l’amor, la malaltia,
les pors, el pas del temps o
els tabús familiars.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Noticias del Gran mundo. Dv,
ds, dg, dc i dj, 16.05. 19.00
• Parásitos. Dv, ds, dg, dc i dj,
18.40.
• Adú. Dv, dc i dj, 16.30.
• Wonder Woman 1984. Ds i dg,
15.55.
• Las niñas. Dv, dc i dj, 16.00 i
20.05. Ds i dg, 20.05.
• Los Croods: Una nueva era. Dv,
dc i dj, 18.05. Ds i dg, 15.50 i 17.55.
• El padre. Dv, ds i dg, 16.30. Dc i
dj, 16.00 i 20.10.
• El caballero oscuro: La leyenda
renace. Dv i ds, 18.40.
• ET el extraterrestre. Ds, 18.40.
• La boda de Rosa. Dc i dj, 18.05.

Cultura
Nou impuls al projecte
de la Bruguera amb
un ﬁlm creat pel grup
de teatre comunitari
El centre cívic prepara per al març la presentació de 'Barri
de tinta i paper', rodat als carrers del Coll i a l'equipament

De procés teatral a audiovisual.
El 2019 el centre cívic del Coll
va arrencar un projete de teatre
comunitari amb l'objectiu de
crear de forma col·lectiva un
espectacle sobre la memòria
de l’antiga editorial Bruguera i
la vida del barri. La pandèmia
va fer repensar el projecte i el
grup va decidir reconvertir el
guió a format audiovisual.
El centre del Coll impulsa la recuperació de la memòria de la Bruguera. Foto: À.G.P.

Silvia Manzanera

E

l projecte de recuperació de
la memòria de la Bruguera,
i per extensió del barri del
Coll, compta amb un nou
element que reforça la iniciativa que impulsa el centre cívic
des de fa ja més de deu anys: 'Barri
de tinta i paper', un ﬁlm de 50 minuts creat pel grup de teatre comunitari. Les restriccions i l'adaptació
de les activitats a les normatives
sanitàries va modiﬁcar la dinàmica del grup i també el format del
seu treball. "Veient que es compli-

caven els assajos i no sabíem si es
podria representar, es va decidir
reconvertir el guió de l'espectacle
teatral en una peça audiovisual",
explica Xavi Franch, director del
centre cívic El Coll - La Bruguera.
Així, amb l'assessorament i guia
d'Art & Coop, especialitzats en
produccions i processos artístics
comunitaris -responsables de coordinar el projecte-, la vintena de
persones que conformen el grup de
teatre van traslladar la història que
havien construït per a un escenari
als carrers del Coll, on van ﬁlmar
a diferents localitzacions, i també
algunes escenes al mateix equipa-

• Sentimental. Dv, dc i dj, 16.00 i
17.50. Ds i dg, 17.50.
• En guerra con mi abuelo. Ds i
dg, 15.45.
• La vampira de Barcelona. Dv,
ds, dg, dc i dj, 19.40.
• Mi niña. Dv, dc i dj, 16.00 i 17.50.
Ds i dg, 16.00.
• El profesor de persa. Dv, ds, dg,
dc i dj, 19.40.
• Elfkins. Ds i dg, 17.50.

• Elfkins. Ds i dg, 16.00.
• Más allá de las palabras
(Beyond Words). Dv, dc i dj,
16.00.
• A Foreigner in my Own Land.
Ds, 20.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari.
Dg, 16.00.
• Descubriendo a José Padilla.
Dj, 19.45.
• Hope. Dv, ds, dg, dc i dj, 17.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Maragall i la lluna. Dv, ds, dg, dc

Verdi. Verdi, 32.
• El profesor de persa. 16.00,

i dj, 19.45.
• La pintora y el ladrón. Dv, ds, dg
i dc, 20.00.
• El inconveniente. Dv, dc i dj,
17.00. Ds, 18.00. Dg, 18.00 i 20.00.
• Una luz en la oscuridad. Dc,
19.30.
• Mi niña. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00.
18.00.

18.05.
• El padre. 18.25 i 20.20. 16.00.
• Maragall i la Lluna. Ds i dg,
18.10. Dv, dl, dc i dj, 18.15.
• Las niñas. Ds i dg, 20.20. Dv, dl,
dm, dc i dj, 16.00 i 20.25.
• Uno para todos. 20.30.
• Hope. 16.00.
• Josep. 18.30.

ment. El títol de la peça també està
consensuat, i exempliﬁca quina era
la principal activitat econòmica i
social del territori.
El projecte de teatre comunitari
va començar a agafar forma l'estiu
de 2019, quan ﬁnalment es van consolidar les persones interessades
en formar-ne part. L'experiència,
nova fins aquell moment per al
centre cívic dins del projecte de
memòria de la Bruguera, ha resultat enriquidora per seguir treballant en la difusió del llegat cultural i social del barri. Però la idea
no és quedar-se aquí. "Encara no
hem definit les següents passes,
però tenim clar que aquesta iniciativa ha de tenir continuïtat",

afegeix Franch. De moment, estan enllestint la data d'estrena del
"migmetratge", com l'anomenen,
que serà amb tota probabilitat el
mes de març, així com l'espai (s'està valorant la Fontana), i l'opció de
combinar-ho amb el format digital.
Precisament el centre cívic ha
hagut d'adaptar part de les activitats a causa de les restriccions
sanitàries, un aprenentatge que
també ha servit a l'equip per explorar nous formats i incrementar
el contingut digital. "L'objectiu és
prioritzar la presencialitat, sempre que es pugui i de forma segura, però la via online ens permet
mantenir el contacte amb la gent",
clou Franch.

• La vampira de Barcelona. 20.10.
• Manual de la buena esposa.
17.55.
• Deseando amar. 20.05.
• Nieva en Benidorm. Dv, dl, dm,
dc i dj, 16.00.
• El chico. Dv, ds, dl, 11.30.
• Crash. dv, ds, dg, dl, dc i dj, 11.30.
• La boda de Rosa. Dv, dl, dm, dc i
dj, 11.30.
• Sentimental. Dv, dl, dc i dj, 11.30.
• Nuevo Orden (preestrena). Dm,
11.30.
• La Bohème (òpera en diferit). Dg
i dc, 11.30.
• El circo (Charles Chaplin). Dj,
11.30 i 18.15.
• Degas, pasión por la perfección. Dm, 11.30 i 18.15.
• Los Croods: una nueva era. Ds i
dg, 1.30 i 16.10.
• Mi amigo Pony. Ds i dg, 16.00.
• Fritzi, un conte revolucionari.

Ds i dg, 11.30.

•

Verdi Park. Torrijos, 49
• Fellini de los espíritus. 16.00.
• Madame Curie. 18.00.
• La pintora y el ladrón. 20.10.
• El chico. Dv, ds, dg, dl, dm i dj,
16.00, 17.20 i 18.45. Dc, 16.00 i
17.20.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dl, dm i
dc, 20.05.
• Noticias del gran mundo. Dv,
ds, dg, dl i dj, 16.00 i 19.45. Dm i
dc, 16.00.
• Crash. 18.20 i 20.20.
• Mi niña. 16.00.
• La boda de Rosa. 17.45.
• El circo (Charles Chaplin). Dj,
20.00.
• Nuevo orden (preestrena). Dm,
20.00.
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La noia que va estudiar
circ a la universitat
La jove gracienca Mar Olivé ho tenia clar des de petita: com
aquí no hi ha formació superior en circ va marxar a Holanda

Microteatre preveu
reobrir, amb la
reforma enllestida,
el 12 de febrer
32 companyies reclamen els
pagaments dels tres mesos
abans de la pandèmia
Cedida

"Calen més
recursos per al
circ contemporani;
som els últims
dels últims", diu

L'artista de circ Mar Olivé, amb una corda teixida per ella. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

S

empre ho ha tingut claríssim: artista de circ o arqueòloga. Al ﬁnal la part
social "li va tirar més"
i va deixar la idea d'excavar per la de penjar-se de cordes i teles. Així doncs, després
de passar per l’Escola Juvenil de
Circ de l’Ateneu Popular 9Barris,
participar en intercanvis de circ
com CC4E, fer diversos cursos a
Gente Colgada i a El Otto i acabar
el Batxillerat Artístic Escènic; la
gracienca Mar Olivé va marxar a
Holanda i es va especialitzar en

corda aèria a l'ACaPA (Academy
for Circus and Performing Arts)
a Tilburg. I no és que aquí no hi
hagi tradició de circ, ni talent, ni
artistes. "Només hi ha menys inversió en educació que a d'altres
països europeus, o l'oferta formativa és molt més diversa", explica Olivé. Allà, a part de desenvolupar habilitats tècniques, també
va dur a terme projectes artístics
com ara fabricar la corda teixida,
(Self-made Knitted Rope) i elabora els vestuaris amb els quals ha
actuat. El passat mes de juny, en
acabar la carrera, ja tenia a punt
l'espectacle 'Somehow', on es movia al ritme de la música de vio-

loncel del seu company i amb les
cordes que ella mateixa havia teixit. "Teníem previst actuar a diferents festivals però amb la covid
tots els projectes s'han aturat",
explica la Mar. Així que s'ha passat a la creació. "Amb una altra
companya música estem en procés de creació d'una peça, i tenim
residència a la Central del Circ, a
la Carpa Revolució de Sant Pere
de Ribes i també a Bilbao", afegeix la Mar, i l'objectiu és fer, al
final de procés, una mostra del
treball i recollir les impressions
del públic.
Per a aquesta jove artista de
circ, que tot just enceta la seva
trajectòria professional, el sector del qual vol viure és un art
"en precari, on manca més recursos i suport institucional". "Som
els últims dels últims". I segueix:
"Encara hi ha gent que relaciona
circ amb gent sobre elefants i com
a entreteniment familiar de diumenge". Molta feina a fer. (marolive-rope.com).

•

S.M.

M

icroteatre, el projecte de Bailèn 194 que va obrir
el juliol de 2015, ja ha engegat les obres de reforma per poder adaptar l'espai a les mesures de seguretat i acollir més públic, en un intent de reﬂotar una
iniciativa que la crisi sanitària ha posat en risc (veure
l'Independent 829). En aquest sentit, Microteatre també posarà en marxa una campanya a Verkami (encara
sense data de llançament) per poder impulsar el projecte i fer front a diferents endarreriments, sobretot a les
companyies que van actuar els mesos previs a la pandèmia. Organitzats sota el nom de Microafectats, el collectiu -format per intèrprets, directors i autors de 32
companyies- reclamen els pagaments de les obres que
es van representar els mesos de desembre de 2019, gener i febrer de 2020 i la primera setmana de març. "El
públic va pagar per veure aquelles obres, i considerem que després d'un any, ja és hora que se'ns pagui
per una feina que hem fet", explica Marta Fons, portaveu del col·lectiu. Per la seva part, la responsable de
Microteatre, Libertad Ribera ha assegurat que "la sala
mai ha amagat que es devien aquests diners" i "que la
intenció és pagar a totes les companyies", algunes de
les quals ja han cobrat el 25%. "Estem fent tots els esforços possibles perquè el projecte tiri endavant i tothom cobri", afegeix Ribera.

•

16 L’Independent de Gràcia
5 de febrer de 2021

Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La torratxa

Costureres
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

V

Infants als campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria, on Gràcia amb el Sàhara té diferents projetes de cooperació. Foto: Cedida

El nom més deﬁnitori

G

ràcia Amb el Sàhara. No hi ha nom que sigui
més deﬁnitori de qui són i de què fan.
Nascuda de l’embrió de ACAPS, el 2007 sorgeix aquesta entitat a partir d’un grup d’associacions locals. El seu objectiu era el de donar
a conèixer el conﬂicte sahrauí i les vulneracions de drets
que aquest conﬂicte provoca en els ciutadans de la zona.
Aquesta divulgació la porten a terme a partir de diferents
projectes de cooperació, com és el del camp de refugiats
de Tindouf, a Algèria.
Un dels projectes estrella de l'entitat és el de Vacances
en Pau, que hereten de ACAPS, i que es basa en acollir
cada estiu infants sahrauís al nostre barri. “Des d’aleshores cada estiu han vingut infants, 5 els anys que menys i
15 l’any que més, a passar els mesos de juliol i agost amb
famílies de Gràcia; amb l’excepció de l’any passat degut a
la situació de pandèmia”, explica el president de l’associació, l’Albert Giralt.
En els darrers mesos els moviments militars i polítics
han fet que la zona esdevingui notícia. La deixadesa de la
comunitat internacional respecte al poble sahrauí ha enquistat un problema que ha acabat per esclatar. L’Albert
comenta que ara mateix hi ha 200.000 refugiats en campaments sense la possibilitat de tornar a casa, i que davant d’això, la ONU en 30 anys no ha estat capaç ni de
muntar un referèndum. “Del govern espanyol i de la comunitat internacional poca cosa es pot esperar, mentre
seguim subcontractant el control de fronteres a països

com el Marroc, el poder que els donem sobre les decisions
de política internacional és molt alt”.
Amb l’elecció de Biden com a nou president dels EEUU,
l’Albert espera que el reconeixement de Trump de la sobirania marroquí sobre el Sàhara Occidental quedi en paper
mullat: “Només té una explicació, que és el reconeixement
per part del Marroc d’Israel i legitimar l’opressió contra
Palestina”.
Però cap d’aquests moviments han fet minvar les seves
ganes de continuar amb la seva tasca. Ells pretenen continuar amb els seus sopars solidaris, muntant la seva parada per Sant Jordi, o participant a la Festa Major al carrer
Progrés amb els Vermuts solidaris. I és que Gràcia amb
el Sàhara és una entitat molt lligada i activa al barri. Tant
és així que, ﬁns i tot, al 2016 se li va concedir el Premi Vila
de Gràcia a títol col·lectiu. De fet, ﬁns i tot van aconseguir
que el districte gracienc estigui agermanat amb la Daria
de Guelta, un dels districtes del camp de refugiats del
campament d’Al Aiun.
Una entitat tan gracienca que fa que la rebuda als infants sahrauís compten amb la participació dels Malsons
de la Vella, els Castellers de la Vila de Gràcia, l’Esbart
Lluís Millet, o de la gent del Casal de Gent Gran de la
Violeta. I presidida per un gracienc de tota la vida: dels
que estudiava a la Salle i anava a l’esplai als Lluïsos, o
que també formava part de la colla de diables La Vella de
Gràcia. No hi ha nom que sigui més deﬁnitori de qui són i
de què fan. Gràcia amb el Sàhara.

•

aig acabar 2020 interpel·lant les reines. I tal com està de descosida la
societat, continuaré parlant de reines. Conec unes quantes que son costureres. Anònimes. Que s’han passat mitja
vida aixecant-se a les 4 de la matinada,
sacriﬁcades ﬁns l’esgotament ja fos per
passió, per necessitat o simplement perquè volien tenir la dignitat i el dret de
sentir-se ben útils a la comunitat i als éssers estimats. Moltes vegades sense contracte ni reconeixement social.
Les meves dues iaies cosien. Vaja si cosien! La iaia Flora de família humil però
rica (rica en humanitat essencialment)
cosia roba als oﬁcials i soldats al protectorat espanyol al Marroc. La iaia Sole
després d’un ictus descomunal continuava donant-li als pedals de la Singer que ja
voldria un ciclista professional. La tieta
Virtudes em va fer una camisa digna d’alta costura. La senyora Joseﬁna, que en
pau descansi, mentre cosia també tenia
temps per cosir-nos al seu ﬁll el Jordi i a
mi de bons consells i d’històries del passat (i de les seves receptes culinàries, ja
ni parlem que em poso sentimental). He
conegut històries de costureres de boca
de les seves ﬁlles com la Josefa G. El seu
home va morir en un atemptat terrorista
(perpetrat per les cloaques de l’Estat espanyol). Va trigar vint anys en ser reconeguda com a víctima. Mentrestant cobrava
divuit-mil pessetes de pensió i havia de
netejar pisos de dia i cosir a les nits per
poder oferir estudis a les seves ﬁlles.
Aquestes dones i moltes d’altres han
estat el principal exemple d’aquesta societat. La llista de reconeixements seria
tan llarga que la incompetència institucional actual no tindria suﬁcient gabinets
jurídics ni BOE’s per compensar-les. El
seu mapa mental ha estat el seu principal
actiu, i no està prou reconegut. Patrons,
sacriﬁci, precisió, compromís, disseny,
fer mans i mànegues, sostenir ﬁlls, cuidar
nets i sobretot unir. Haurien de ser convidades d’honor a les facultats d’enginyeria
i donar masterclass de gestió de processos. Sí, estem descosits. Potser teníem la
solució i el mirall més a prop del que ens
imaginàvem. Elles, les costureres.
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