
L’Esperança suma 11 casos 
pel virus i obre una planta 
més per ajudar altres centres
Tretze professionals de l’hospital local estan confi nats pel contacte 
estret amb els malalts mentre ja hi ha llista d’espera a farmàcies 
locals amb mascaretes al preu de 60 euros P2-3 i editorial

Pla per salvar Can Vallmitjana 
amb un passatge que connecti 
Astúries-Àngel i deu pisos VPO 
BComú i ERC negocien una nova proposta per sotmetre-la a valoració dels 
veïns afectats i per desencallar la modifi cació del PGM Rambla de Prat

Albert Balanzà

T ota l’activitat del Districte ha quedat “congelada”, 
segons fonts municipals, mentre no es vegi la llum 
al fi nal del túnel que ha fet entrar la ciutadania en 
una perspectiva incerta pel coronavirus, però això 
no impedeix que hi hagi hagut en els últims dies mo-

viments preparatius de grans qüestions urbanístiques que 
també havien entrat en una dimensió irresoluble. És el cas de 
la modifi cació del Pla General en l’àmbit de Rambla de Prat, 
que té com a taló d’Aquil·les l’obertura del carrer de l’Àngel 
fi ns al carrer Astúries -a l’altura del número 4, on hi va ha-
ver l’històric Taller Vallmitjana. El desacord en el pla, modi-
fi cat respecte del plantejament fet ara fa dos mandats, fi ns i 
tot ha permès concedir llicències de gran reforma a la zona.

BComú i ERC, segons ha pogut saber L’Independent, es-
tan ultimant una cinquena proposta des que el novembre de 
2018 es va intentar una aprovació inicial que va ser rebutjada 
pels veïns amb la creació de la plataforma Protegim L’Illa. Les 

quatre propostes anteriors, sempre al voltant de connectar 
Astúries i Àngel, ubicar tres blocs d’habitatge públic als car-
rers Àngel i Jaén i salvar un minipulmó verd interior entre 
Àngel i Travessia Sant Antoni, havien estat descartades per 
l’afectació del plataner centenari i per la dimensió del bloc 
d’Àngel, però la peça de Can Vallmitjana ha anat agafant força. 

I és per aquí que va la nova proposta: un passatge-túnel 
salvaria la part superior de Can Vallmitjana, amb la voluntat 
de crear-hi un centre d’interpretació de la memòria cultu-
ral, i a Àngel s’hi aixecaria el bloc amb capacitat per a deu 
pisos i salvant el plataner. Pàgina 6

El passatge-túnel, amb exemples 
a Ciutat Vella amb pisos a sobre, 
inclou crear un centre de memòria 

El passatge Sert, que ha servit de model en la proposta. Foto: Arxiu

El CAT ajorna alguns 
concerts del ‘Tradi’ 
al novembre i es 
reorganitza sense 
Jordi Fàbregas
“Han estat anys molt intensos; 
ara intentaré estar més a casa”, 
diu el ja exdirector del CAT P14

Amb el suport de:
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L’Esperança suma ja onze 
ingressats pel virus i obre 
una nova planta per treure 
pressió a altres hospitals
Tretze professionals del centre hospitalari local estan confi nats a l’espera 
de possibles positius mentre un equip de 18 persones actua en quatre torns

Albert Balanzà

L ’Hospital de l’Esperança 
continua sent l’epicentre de 
la lluita contra el coronavi-
rus a Gràcia, amb l’obertura 
des de la setmana passada 

d’una planta específi ca per trac-
tar casos derivats d’altres centres 
i que habitualment està tancada 
-la planta sisena- i l’activació im-
minent d’una altra planta -la se-
gona, també en els últims anys 
tancada- que servirà per alliberar 
pressió del Parc de Salut Mar per a 
malalts d’altres patologies. 

Aquesta última hora, en xifres, 

mers/eres, sis auxiliars i dos met-
ges repartits en quatre torns per 
assistir els malalts de coronavirus 
a l’Esperança.

Crida per tenir material. L’e le ment 
més preocupant, segons Sancho 
Lara, no és l’augment de casos i l’es-
pai, ja que encara queden dos llits 
lliures a la planta sisena de l’Espe-
rança i els 40 que estaran disponi-
bles a la segona planta per a altres 
malalties. La preocupació se centra 
ara en la manca de material. “No és 

L’Hospital de l’Esperança, epicentre de la lluita contra el coronavirus a Gràcia. Foto: Arxiu

ment del coronavirus a la ciutat 
(Hospital del Mar, Fòrum i Santa 
Coloma) i la segona planta del cen-
tre ubicat a Gràcia, però en aquest 
últim cas per tractar altres malal-
ties i alliberar espai a altres cen-
tres. “L’Esperança servirà de dre-
natge perquè la perspectiva és 
negativa”, diu Sancho Lara. 

En aquest capítol de dades, els 
sindicats també remarquen que hi 
ha a l’Esperança tretze professio-
nals que han quedat confinats a 
casa com a conseqüència d’haver 
tingut símptomes del virus des-
prés d’haver tingut contacte es-
tret amb els positius de la planta 
sisena. Ara mateix hi ha deu infer-

per falta de diners sinó de submi-
nistrador, la Xina, que no està ser-
vint material”. argumenta el diri-
gent de CC.OO. En aquesta línia, els 
sindicats fan una crida perquè els 
veïns que hagin comprat material 
amb escreix a les farmàcies el lliu-
rin a la Urbana o als Mossos o direc-
tament a l’Esperança. “Els professi-
onals estan arriscant la seva salut 
sense el material adequat: necessi-
tem guants i mascaretes; per anar 
al súper no cal una mascareta cada 
dia”, explica.•

Les farmàcies comencen 
a fer llista d’espera per 
mascaretes... a 60 euros
El vicepresident del consell de barri denuncia l’augment de preu

A. B.

L ’expresident de Lluïsos i vi-
cepresident ara del consell 
de barri de Vila de Gràcia, 
Oriol Hosta, feia aquest di-
jous per xarxes una denún-

cia inquietant que, un cop con-

La farmàcia en qüestió, a la zona 
del carrer Legalitat, en conversa 
amb un redactor de l’Independent, 
ha confi rmat l’esgotament d’exis-

tències de les mascaretes que te-
nien fi ns ara i la creació de la llis-
ta d’espera amb l’advertiment del 
nou preu.•

El rètol encès d’una farmàcia, un dels pocsestabliments oberts. Foto: A. V.

trastada la informació, val la pena 
reproduir per tenir un altre ele-
ment del que denuncien els sindi-
cats sobre la manca de material: “A 
la farmàcia del costat de casa fan 
llista per les mascaretes! A 60 € la 
unitat!!! Les últimes que vaig com-
prar dissabte passat eren a 3,5€. 
Només puc dir #fi llsdeputa”.

El relat dels fets, segons ha ex-
plicat Hosta a aquest setmanari, 
es va poder comprovar el mateix 
dijous quan un familiar seu es va 
costar a una farmàcia pròxima i li 
van explicar el canvi de preus per 
la manca de material i la difi cul-
tat d’aconseguir subministrament 
amb les facilitats habituals.

La Barraqueta, La Fusteria i set grups 
centralitzen les xarxes de suport 
mutu. Els locals dels moviments socials 
de la Vila i Vallcarca, a Tordera 28 i a la 
plaça del metro, s’han convertit en eixos 
de les xarxes de suport al districte. N’hi 
ha fi ns a vuit activades via whatsapp 
al voltant de les places (Joanic, Rovira, 
Nord, Diamant, Vila, Raspall-Lennon, 
Sèneca-Minerva i Vallcarca), a més 
dels canals de telegram generals (t.me/
vallcarcavkk i t.me/suportgracia) i el 
compte de twitter @SuportGracia. Els 
locals fan atenció online des de casa per 
consultes, sobretot abusos laborals.

El tema de la setmana

s’ha traduït en un augment dels 
vuit casos de la setmana passada 
fi ns als 11, tots a la planta sisena 
planta de l’Esperança, que es re-
parteixen entre vuit positius i tres 
de possibles que estan confi nats. 
La majoria d’aquests casos són de-
rivats del Parc de Salut Mar i al-
guns de l’Hospital Clínic, a diferèn-
cia de la setmana passada, en què 
la proporció era inversa. “Hi ha ha-
gut algun donat d’alta”, apunta el 
secretari general de CC.OO. a Parc 
de Salut Mar, José Sancho Lara.

La principal novetat, a banda de 
l’augment de casos a l’Esperança, 
és l’obertura imminent de noves 
plantes exclusives per al tracta-
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El repor

“Sé que no hi ha vols per les 
notícies, no per l’ambaixada”
La periodista gracienca Ànnia Monreal, explica el seu cas, atrapada 

a Los Ángeles pel coronavirus almenys fi ns aquest diumenge

Carina Bellver

L ’administració de Donald 
Trump ha suspès la majo-
ria de vols entre els Estats 
Units i Europa davant la 
crisi mundial del corona-

virus. La periodista gracienca 
Ànnia Monreal, de vacances a la 
Costa Est, és una de les afecta-
des d’aquest tancament de fron-
teres. L’aerolínia Norwegian 
li va anul·lar el vol de tornada 
però sembla que, fi nalment, po-
drà agafar l’avió diumenge 22 
per tornar a casa. 

Com estàs vivint aquesta situa-
ció provocada pel COVID-19?
La veritat és que amb molta 
tranquil·litat. Vaig arribar el 8 
de març a San Francisco i des 
de l’11 que estic a Los Àngeles 
(Califòrnia). Aquest viatge eren 
les meves vacances i, malgrat 
que em connecto a les notícies 

La periodista Ànnia Monreal, en una imatge recent. Foto: Cedida

més sovint del que ho hagués fet 
sense coronavirus, abans d’arribar 
ja sabia quines són les precauci-
ons que cal prendre i les segueixo.

Com i quan se’t va comuni-
car que no podries tornar a 
Barcelona la data prevista?
El mateix dia que Trump va 
anunciar que tancava l’espai aeri 
per a Europa, divendres 13 de 
març. Vaig rebre un sms i un mail 
de la companyia. Seguint les ins-
truccions del correu, vaig poder 
canviar el vol i, de moment, tot 
fa pensar que podré tornar sense 
problema. El que és molt possible 
és que em trobi molts controls 
per entrar a Barcelona. 

Has hagut de fer-te càrrec de 
l’allotjament?
Per sort m’he pogut quedar a 
casa de l’amiga que he vingut a 
veure. No recordo si Norwegian 
oferia allotjament de franc du-
rant l’estada afegida. 

Com s’està vivint la pandèmia 
del coronavirus als Estats Units?
Les notícies ajuden a crear alar-
ma però a la zona de Los Àngeles 
la gent ho porta bé. Aquí els es-
pais són molt més amplis que a 
Barcelona i la densitat de pobla-
ció és molt més baixa, de manera 
que difícilment hi ha aglomera-
cions. En general ha baixat molt 
el trànsit, pel carrer -fi ns i tot al 
centre turístic de la ciutat- pràc-
ticament no hi veus ningú. La 
gent la trobes als súpers, però 
sense multituds. Com també veig 
que ha passat a Barcelona, ha 
desaparegut el paper de vàter, la 
pasta, l’arròs i alguns altres pro-
ductes, però hi ha moltes altres 
coses.

Estàs confi nada?
A mitges. Passem més temps a 
casa del què ens hi estaríem si no 
hi hagués el coronavirus, però 
cada dia sortim a fer un tomb 
una estona, ja sigui amb cotxe o 

a peu. Han tancat les escoles, els 
museus, els teatres, els cinemes, 
els estudis de cinema, les pro-
ductores, els restaurants i s’han 
anul·lat els rodatges de pel.lícules 
i d’anuncis. N’hi ha molts restau-
rants, però, que ofereixen menjar 
a domicili o bé encarregant-lo i 
recollint-lo a l’establiment cor-
responent.

L’ambaixada espanyola s’ha po-
sat en contacte amb tu? 
En cap moment, un cop s’ha co-
negut la decisió de tancar l’es-
pai aeri. Només vaig rebre un 
sms a l’arribar als Estats Units 
amb la informació que envi-
en cada cop que un espanyol 
surt del país. He sabut les con-
dicions del tancament per les 
notícies, no per l’ambaixada. 
No m’hi he posat en contac-
te ni l’he necessitada. Només 
puc dir que divendres -dia de 
l’anunci de Trump- i durant el 
cap de setmana no hi vaig tro-
bar al web informació relacio-
nada amb què passava amb els 
espanyols que som fora. Des de 
dilluns, però, hi ha informació 
senzilla que ho explica.•

“Com a Barcelona, 
aquí també ha 
desaparegut el 
paper de vàter dels 
supermercats”
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Badia fa una crida a 
minimitzar sortides i es 
compromet a atenuar 
les afectacions pel virus
“L’equip de govern i jo estem treballant des de casa amb la vista 
posada en l’avui i en els mesos que vindran”, apunta el regidor

Albert Balanzà

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, en una iniciativa in-
sòlita però lògica per la si-
tuació de crisi sanitària, ha 
adreçat una carta a les veï-

nes i veïns aquest dijous en la qual 
fa una crida a minimitzar les sorti-
des de casa i es compromet a ate-
nuar les afectacions que es derivin 
de les mesures que estan prenent 
les administracions, especifi cant 
que el personal tècnic i polític del 
Districte -tancat a casa des de di-
marts- segueix treballant. 

En un missatge institucional 
propi del màxim responsable polí-
tic a Gràcia, Badia arrenca la carta 
assumint la situació com a “molt 
complicada” i insta el veïnat a se-
guir les indicacions de les autori-
tats sanitàries “minimitzant les 
sortides de casa vostra, evitant els 
contactes i la vida social”, a més 
d’extremar la higiene.

Badia, recordant que les me-
sures “excepcionals” que s’han 
pres van en la línia de “disminuir 
el ritme de propagació del virus” 
per garantir “la capacitat de res-
posta del nostre sistema sanitari 
i sobretot de protegir la població 
més vulnerable, assumeix la res-
ponsabilitat d’haver pres decisions 
“insòlites” com aturar obres públi-
ques, retirar punts verds mòbils o 
tancar els parcs.

Malgrat aquestes limitacions, el 
regidor de Gràcia, que fa un agra-
ïment específi c a les entitats que 
han cancel·lat acticitats o al veïnat 
organitzat en les xarxes de suport, 
admet que el Districte ha tancat 
però que “les vostres persones de 
contacte habituals segueixen acti-
ves per a qualsevol necessitat que 
tingueu”. “Tot l’equip de govern i jo 
estem treballant des de casa amb 
la vista posada en l’avui i en els me-
sos que vindran per poder tornar a 
la normalitat un cop haguem supe-
rat aquesta situació”, conclou.•

La seu del Districte i la plaça de la Vila, sense gent un dijous a la tarda. Foto: A. B.

Breus

El PSC de Gràcia 
recorda els 43 
anys de la seva 
fundació a Lluïsos 

L’agrupació local del 
PSC ha recordat aquest 
dimarts a les xarxes el 
43è aniversari de la seva 
fundació el 17 de març de 
1977 amb un acte a Lluïsos 
en el qual hi van participar 
Maria Aurèlia Capmany, 
Josep Andreu i Abelló, 
Joan Armet i els dirigents 
locals Joan Prats i Anna 
Teruel. Al cartell hi 
constava que l’acte estava 
“autoritzat” i s’hi va 
projectar la pel·lícula d’un 
míting socialista al Palau 
Blaugrana. 

GràciaLlibertat 
vol recuperar el 
30-M els dilluns 
pels presos
La plataforma veïnal 
GràciaLlibertat, 
organitzadora de la 
concentració pels presos 
i exiliats, treballa amb 
el calendari del 30 de 
març per recuperar la 
convocatòria setmanal, 
després de l’ajornament 
forçat per la crisi sanitària 
d’aquest dilluns i del 
que ve. L’acte polític no 
s’havia deixat de fer mai, 
ni durant les vacances 
d’estiu ni de Nadal, des 
que els presos van entrar 
a la garjola.

El Districte, tancat i barrat. Ni 
la reixa oberta ni el dispositiu 
permanent de la Guàrdia Urbana. 
Aquests són els símbols de la 
greu afectació pel coronavirus 
que ha convertit Gràcia en una 
Vila fantasma en els últims 
dies. Els tràmits s’han de fer 
de manera telemàtica.
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Un passatge que uneixi 
Astúries i Àngel per sota 
del Taller Vallmitjana, 
eix d’una nova proposta 
BComú i ERC negocien el nou pla per sotmetre’l a la 
valoració dels veïns i desencallar l’MPGM Rambla de Prat

Albert Balanzà

L a modifi cació del Pla Ge ne-
ral Metropolità en l’àmbit 
de Rambla de Prat, que de-
safecta un centenar d’ha-
bitatges i obre el carrer de 

l’Àngel -paral·lel al carrer Gran- 
fi ns a l’altura del número 4 del car-
rer Astúries, té una nova proposta 
sobre la taula, la cinquena des que 
en el passat mandat l’equip de go-
vern va voler introduir més habi-
tatge social en els canvis iniciats 
ara fa dos mandats. 

En la línia de les aportacions in-
formals que ja es van fer des de la 
Gerència del Districte en les nego-
ciacions amb els veïns iniciades ara 
fa setze mesos -i en les quals es van 
tombar quatre propostes-, la gran 
novetat de la nova proposta és la 
preservació del Taller Vallmitjana, 
ubicat justament en aquest número 
4 d’Astúries i on a principis del segle 
XIX hi va haver un punt de troba-
da d’artistes com Picasso, Nonell, 
Gargallo o Juli Vallmitjana.

La nova proposta passa per 
l’obertura d’un passatge que evi-
ti l’enderroc de la part superior de 
l’històric taller a imatge i semblan-
ça dels passatges que a la ciutat hi 
ha, per exemple, a Ciutat Vella, com 
el passatge Sert (entre Trafalgar i 

contemplaria la creació d’un cen-
tre d’interpretació de la memòria 
cultural a la planta superior sal-
vada i al carrer de l’Àngel, tal com 
estava previst, s’hi ubicaria un 
edifi ci d’habitatge públic amb 10 
pisos sense afectació al minipul-
mó verd intern. La proposta, en 
tot cas, està subjecta d’aprovació 
al que diguin els veïns i a l’acord 
d’una majoria política.

La plataforma Protegim L’illa, 
que des del novembre de 2018 ha li-
derat l’oposició a les primeres pro-
postes del Districte, sobretot per 
l’afectació al pulmó verd interior 
en aquests carrers i el volum de 
l’habitatge públic proposat, ha en-
fortit en els últims mesos la reivin-
dicació sobre el taller amb el su-
port d’actors com Manel Barceló, 
Mònica Glaenzel, Enric Majó o 
Àurea Márquez. S’han fet dues 
matinées teatralitzades, l’última 
de les quals el passat 7 de març.•

L’última Matinée Vallmitjana representada davant del taller. Foto: Cedida

Sant Pere més Alt) o a la plaça del 
Pes de la Palla, o de la proposta que 
en el passat mandat es va fer des 
del Districte per preservar les ca-
setes del passatge Conradí, al Camp 

d’en Grassot, i que possibilitarà la 
construcció a línia de façana d’en-
trada d’un propietari privat. També 
al nucli antic de Sarrià hi ha soluci-
ons habituals d’aquest tipus.

El nou passatge Vallmitjana, si 
així s’anomenés, ara mateix està 
en negociació entre BComú i ERC 
i obert a altres partits, i pendent 
d’una reunió amb la plataforma 
Protegim L’Illa que no s’ha pogut 
celebrar en les dues últimes set-
manes. A banda de l’obertura del 
passatge-túnel, la proposta, segons 
ha pogut saber aquest setmanari 
de fonts polítiques i tècniques, 

Breus

Els Castellers 
recapten  16.700 
euros per a la 
beca Mike Lane

Els Castellers de la 
Vila de Gràcia han 
tancat la campanya 
de microfi nançament 
dedicada a la segona 
edició de la beca 
d’investigació mèdica 
Mike Lane, en homenatge 
al casteller de la colla 
greument lesionat el 
2013 i fi nalment mort el 
2017, amb una recaptació 
fi nal de 16.695,75 euros. 
La recepció de projectes 
ajorna l’inici, de moment, 
fi ns que se superi la crisi 
del coronavirus.

Cauen en picat 
els índexs de 
contaminació 
a Gràcia
L’impacte de la reducció 
de moviments en la 
mobilitat, ordenada 
pel govern espanyol i 
la Generalitat per la 
crisi sanitària, s’ha 
traduït en mesuraments 
inusualment baixos a 
l’estació de Gal·la Placídia, 
on en els últims dies 
només en la franja de 8 a 
9 del matí s’han superat 
els 50 punts en diòxid de 
nitrogen. Habitualment 
aquestes dades estan per 
sobre dels 100 punts.

A.B.
 

Les obres d’extracció de l’ami-
ant de la coberta de la vella 
Abaceria, pas previ a l’ender-

roc fi nal de l’estructura i posada 
en marxa de la construcció del 
nou mercat, han completat aques-
ta setmana la primera fase de les 
cinc previstes amb els valors de 
mesurament de partícules conta-

minants en els índexs considerats 
correctes pels tècnics (inferiors a 
0,005 fi bres per centímetre cúbic). 

La primera bombolla, munta-
da a la banda de Travessera de 
Gràcia, ha concentrat els primers 
treballs i s’han extret dades de 
mostreig en punts interiors i ex-
teriors i anteriors i posteriors al 
desmuntatge entre el 4 de febrer 
i el 15 de març, les quals han estat 
lliurades a la plataforma Afectats 

Abaceria i a les quals ha tingut ac-
cés aquest setmanari.

Després que l’arrencada del 
procés de desamiantat no comen-
cés fi ns al 7 de gener passat amb 
l’aixecament de la bastida i no fos 
fi ns a principis de març que es van 
posar en marxa les extraccions de 
plaques, la primera fase i el des-
muntatge de la primera bombo-
lla no anirà seguida del calendari 
previst. Fonts municipals han ex-

L’extracció d’amiant de 
l’Abaceria tanca la fase 
primera i s’atura ‘sine die’ 
Tots els mesuraments entre el 4 de febrer i el 15 de març, correctes

plicat que la crisi sanitària, d’acord 
amb l’aturada general d’obres pú-
bliques a la ciutat, ha obligat a atu-
rar l’obra de manera indefi nida. 

El desmuntatge de la prime-
ra bombolla s’està executant des 
d’aquest dijous i a aquests me-

suraments s’hi afegiran també 
càlculs sonors davant d’algunes 
queixes veïnals que s’han rebut 
per l’efecte previst dels depres-
sors, que han d’estar activats les 
24 hores mentre es fan aquests 
treballs de desamiantat.•

Les obres de la vella Abaceria s’aturen sense data de retorn. Foto: A.V.

El passatge-túnel 
té exemples com 
el Passatge Sert, al 
carrer Trafalgar, 
amb pisos a sobre

La idea, la cinquena 
en 16 mesos, inclou 
crear un centre de 
memòria a la part 
superior del taller



L’Independent de Gràcia
20 de març de 2020

7Societat

L’efecte del coronavirus sobre els hotels, la majo-
ria ja sense clients, ha fet que l’Hotel 1882, ubicat a 
l’antiga Henkel, hagi anunciat aquest dimecres un 

buidatge de neveres amb el trasllat d’aliments a Casa 
Cádiz. “Els volíem repartir entre els centres Heura de 
Gràcia, Caliu d’Horta i Casa Cádiz de l’Eixample Dret, 
però els dos primers estan tancats”, ha apuntat un por-
taveu. Entre els aliments principals donats ara hi ha ta-
ronges, llet i verdures. L’hotel ja fa donació de sabons i 
menjar des que va obrir.•

L’Hotel 1882 ‘buida’ 
neveres i lliura els 
aliments a Casa Cádiz
L’impàs sense clients genera 
la iniciativa de l’establiment 

L’Hotel 1882 ha buidat les neveres i ha donat els aliments Foto: Cedida

A.B.

G ràcia ja té nou intendent 
de la Guàrdia Urbana 
des d’aquest dilluns, 
quan ha començat a 
exercir les seves fun-

cions Joan Rodríguez (Còrdova, 
1961). Rodríguez, amb 33 anys de 
trajectòria al cos, arriba a Gràcia 
en substitució de l’intendent 
Joaquim Arandes i després del pe-
ríode d’interinatge que ha coman-
dat l’inspector José Rivas. El nou 
intendent ha passat en els últims 
anys per les unitats de nit, Sarrià-
Sant Gervasi, UPA, Ciutat Vella i 
Investigació.

Benvingut, intendent. Què ha fet 
que el nomenessin a Gràcia?
Som professionals i anem on ens 
envia el cos. Si s’ha considerat així, 
ho accepto de grat.

Vostè ha estat tres anys a Sarrià, 
cinc als antiavalots de la UPA, cinc 
a Ciutat Vella i vuit a Investigació. 
Quants anys preveu a Gràcia?
El nomenament està obert fi ns que 
calgui. Els càrrecs directius, a dife-
rència de la resta d’agents, no ens 
guiem per temps tancats.

Li ha tocat estrenar-se aques-
ta setmana, presentant-se al 
Districte, en una situació d’excep-
ció per la crisi sanitària. Què els ha 
dit als seus agents?
Que ara mateix estem vivint una 
situació anòmala. M’he estrenat 
com a intendent de Gràcia amb un 
decret d’alarma. Als meus agents 
els he donat ànims i els he ofert 
tota la meva col·laboració perquè 
puguin fer bé la seva feina. En 
aquests moments cal actuar po-
licialment  posant per davant la 
tranquil·litat i el sentit comú.

Què li diria a qui no pren prou pre-
caucions i surt al carrer i la policia 
els sanciona?
Que segurament tothom té una 
raó per sortir (i també alguna ex-
cusa), però que els agents són els 
que han de fer una valoració i una 
actuació igual per a tots.

Ara pot sonar estrany plantejar-se 
altres prioritats, però quina serà 
la seva a Gràcia?
Sobretot el contacte amb els ve-
ïns. Això és el més important. Les 

seves problemàtiques són les nos-
tres. He estat en llocs complicats i, 
per experiència, sé que cal utilitzar 
totes les eines en tots els casos, des 
de la pacifi cació a les places fi ns a 
problemàtiques més greus com al-
gun episodi d’estupefaents.

El moviment okupa a Gràcia, du-
rant anys, va ser un maldecap per 
als UPA. 

Ja no és així. Ara no és aquest 
el principal problema. Hi ha hagut 
una adaptació.•

Joan Rodríguez, en una imatge recent Foto: Cedida

“He estat en destinacions complicades i 
al fi nal el més important és el contacte 
amb el veí, saber els seus problemes”

La Guàrdia Urbana 
nomena Joan Rodríguez 
nou intendent de Gràcia
“En aquests moments cal actuar policialment amb tranquil·litat i 
sentit comú”, diu el nou màxim responsable del cos a nivell local

Sota la crida Omple el rebost, compra local i dóna su-
port a les petites productores, les iniciatives Fem 
Mercat i Mercat de Pagès de Vallcarca han decidit 

trencar el setge de botigues tancades i treure aquest 
dissabte 21 amb precaucions les parades que fi ns ara 
es desplegaven periòdicament a la plaça del metro. 
De 10 a 15 hores hi haurà formatges i embotitst, frui-
ta i verdura, infusions, productes de la terra, llegums 
i conserves i olis i olives. Es recomana anar sol, amb 
guants i mantenir distàncies.•

Vallcarca activa el 
mercat de dissabte 
“per omplir el rebost 
i comprar local”
Les petites productores sortiran 
al carrer amb precaucions
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El Vedruna impulsa 
La Pròrroga, el tercer 
temps del bàsquet
El projecte busca fomentar el respecte, la solidaritat i 
l’empatia entre els jugadors un cop s’acaba el partit

Albert Vilardaga

Una de les principals ca-
racterístiques del rugbi 
és la celebració del ter-
cer temps que consisteix 
a compartir una beguda 

i alguna cosa de menjar amb els 
components de l’equip contrari 
un cop s’acaba el partit. Aquesta 
tradició té com a objectiu trobar 
un espai on relacionar-se amb els 
jugadors/es de l’equip rival, co-
mentar de manera distesa el par-
tit disputat, conèixer i respectar 
diferents punts de vista, aprendre 
a viure l’esperit competitiu des 
d’una mirada positiva i basada en 
el respecte a l’altre.

Seguint aquest model, el Ve dru-
na Gràcia arrenca La Pròrroga, els 
nens i nenes de l’equip Verd pre-
pararan i convidaran a esmorzar 
als jugadors i jugadores de l’equip 
visitant per compartir experiènci-
es i diferents punts de vista d’una 
forma distesa. La idea és que no 
tingui un cost econòmic per les fa-
mílies sinó que aquest esmorzar 
format per pa amb xocolata, fruita 
i suc se’n faci càrrec una empresa 
patrocinadora. La Pròrroga s’en-
tén com una part més del partit i 
per anar-la incorporant en les di-
nàmiques de funcionament dels 
equips el projecte començarà pels 
tres equips de categoria premini 
del club i l’objectiu és anar-la in-
corporant a la dinàmica de funci-
onament dels equips. Per fer-ho 
possible, una setmana abans del 
partit, un membre de la junta es 
posarà en contacte amb el club vi-
sitant per a informar del nou pro-
jecte, convidar-los a participar-hi, 
i confirmar que no hi ha cap al-
lèrgia alimentària.

La junta dels verds s’ha propo-
sat treballar per fomentar els se-
güents objectius: solidaritat, em-
patia, responsabilitat, inclusió, 
integració, respecte, autoestima, 
cohesió d’equip i alimentació sa-
ludable.•

Pau Domingo s’inventa el 
Torneig del CoronaMini al 
Claret. L’entrenador dels llops 
ha tingut una idea brillant 
reconeguda pel bàsquet català, ha 
creat un calendari d’esdeveniments 
on els jugadors tenen reptes i 
preguntes diàries relacionades 
amb el món del bàsquet i cada 
dia obtenen una puntuació 
que han d’intentar millorar.

Jugadores del Vedruna Gràcia i del CB Roser compartint esmorzar. Foto: Cedida

Breus

El número de 
l’Escapvulat del 
mes d’abril no 
sortirà al carrer

Una de les conseqüències 
del confi nament a 
causa del coronavirus 
serà que la publicació 
mensual del CE Europa, 
el diari L’Escapvulat, 
el seu número del mes 
d’abril no sortirà al 
carrer. La publicació 
tornarà a la normalitat 
en funció de com avancin 
els esdeveniments. 
Mentrestant, els 
esportistes escapulats 
intenten adaptar el seu 
treball físic a les seves 
cases per tal de perdre 
el mínim la forma i 
estar a punt en cas que 
es puguin reprendre les 
competicions.

L’Europa eSports 
arriba a la divisió 
Élite 1 en un 
torneig del FIFA

El jugador de l’equip de 
futbol virtual escapulat, 
EduuFC, és el primer 
jugador de la història 
del club en els eSports 
del FIFA individual. 
Aquesta setmana ha 
jugat el primer torneig 
representant els 
escapulats i ha aconseguit 
un gran resultat, ha 
guanyat 25 dels 27 partits i 
s’ha aconseguit classifi car 
per la categoria Élite 1, el 
màxim rang possible dins 
d’aquesta modalitat.

El projecte arrenca 
amb els equips 
premini, amb 
l’objectiu d’anar 
ampliant l’oferta

online de ritme 5+5, d’una durada 
de 80 minuts, que ha comptat amb 
la participació de més de 150 parti-
cipants. El nick del guanyador ha 
estat Aribaustreet, que ha aconse-
guit guanyar les deu partides que 
va disputar. El segon classificat, 
Montserrat, ha guanyat 9 de les 11 
disputades, i en tercera posició ha 
quedat Jllava, que en ha guanyat 8 
de 14. La segona iniciativa ha es-

tat un taller d’entrenament onli-
ne a càrrec de Fernando Cárdenas, 
s’han analitzat partides, obertures 
i fi nals, i s’han fet exercicis amb res-
postes directes. L’activitat ha estat 
gratuïta pels socis del Tres Peons.

Per la seva banda, l’EDAMI ha 
proposat als alumnes el visiona-
ment d’un vídeo d’una hora d’una 
xerrada del GM (Gran Mestre) de 
l’entitat, Miguel Illescas.•

El Tres Peons es reinventa i aposta pels 
tornejos i entrenaments d’escacs online
L’EDAMI proposa als seus alumnes el visionament d’un 
vídeo d’una xerrada del GM de l’entitat, Miguel Illescas

Albert Vilardaga

E l Club d’Escacs Tres Peons 
ha buscat alternatives per-
què els escaquistes graci-
encs segueixin practicant 
el seu esport encara que 

sigui des de casa, i aquesta setma-
na ha creat dues alternatives amb 
èxit. La primera ha estat un torneig El Centre està tancat, i el CE Tres Peons ha buscat alternatives. Foto: Cedida
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Editorial

Ens trobarem

El silenci que a Gràcia només es pot sentir la setmana després de 
Festa Major, a fi nals d’agost, ha tornat als carrers i places. Només 
entre 8 i 9 del matí hi ha una certa remor al carrer Gran, de cotxes 

que passen amb un únic ocupant o d’autobusos que van buits amb ex-
cepció òbvia del conductor. Vés per on, els índexs de contaminació han 
caigut en picat. La resta del dia, res: algun passavolant que se sent in-
vencible i irresponsable, gent que passeja el gos com a única activitat 
externa del dia, i alguns paletes i botiguers essencials que no tenen més 
remei i obligació que seguir treballant.

Ha estat una setmana estranya a l’Independent (i les que vindran). 
Tal com us vam anunciar en el número anterior, és possible seguir fent 
periodisme malgrat les limitacions de la crisi sanitària. Hem fet poc car-
rer i molt telèfon, hem treballat sobretot des de casa i ens hem repartit 
l’assistència a la redacció per quadrar textos de manera que només hi 
hagués una persona al local. La globalització bona de l’ftp, dels correus 
electrònics, dels whatsapps i dels webs ha funcionat. Aquí estem on vo-
lem ser-hi sempre: a les vostres mans.

Aquest número és el primer dels que viurem en l’excepcionalitat del 
moment, sempre i quan les autoritats no retallin el dret a la informació 
que impulsem des de mans privades o cooperatives. Som conscients en 
el nostre exercici i responsables de la situació. Saltarem tots els obsta-
cles, si cal. També assumim que som un equip petit i que el virus ens pot 
tombar.

Però no seríem aquí si no ens sentíssim acompanyats, si no hi hagués 
feedback veïnal també en aquests moments, si passéssim sense pena ni 
glòria, si els protagonistes de les notícies relativitzessin la seva difusió, 
si els anunciants optessin per tancar totes les portes. Si res no valgués 
la pena.

Res d’això ha passat, i per això sortim al carrer avui i els dies que vin-
dran. Ens trobareu a menys punts de distribució i amb més quantitat 
a cada lloc. No serem a les entitats o als equipaments públics tancats, 
però sí als mercats, centres de salut, comissaries, farmàcies, hotels, sú-
pers, estancs i als locals de les xarxes de suport i a les nostres seus de 
Perla i Sant Lluís. Ens trobarem.•

L’aturada en sec de l’activitat veïnal i política a a Gràcia con-
trasta encara més després de dues setmanes en què a la seu 
del Districte o en els consells de barri hi havia gresca cada dia 
pel debat de propostes sobre el PAD o els pressupostos partici-

patius. Enguany el xou estava garantit per la pugna recuperada entre sec-
tors veïnals de Vallcarca; a la sessió sobre Emergència Climàtica del pas-
sat 24 de febrer s’hi va poder veure l’activista Liz Castro, fl ipant mentre 
els veïns es repartien castanyes (de paraula).

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Amb motiu del 8 de març, ens van 
demanar de fer una presentació 
del llibre Dones de Pes a l’Esco-

la d’Adults Rius i Taulet. Malgrat que 
ja s’havien fet presentacions a tots els 
barris del Districte, aquesta ens va fer 
una especial il·lusió, tot pensant que 
ens satisfeia que el text servís per a una 
de las seves fi nalitats, potser la més 
primordial: visibilitzar aquestes dones 
oblidades, que servissin de referent per 
a les futures generacions i que espero-
nés a realitzar treballs similars. Aquest 
és un treball fet per veïnes actuals de 
Gràcia que parlen de veïnes anteriors a 
elles en el temps i que, des de diversos 

àmbits, han treballat per a millorar la 
nostra societat. El llibre s’ha fet arribar 
a les escoles, instituts i biblioteques, i 
seria important que el professorat el 
pogués treballar amb l’alumnat perquè 
aquest posés en relleu el protagonisme 
de dones del seu entorn. Per això vam 
parlar de com havia nascut aquest re-
cull de petites biografi es, quin tipus de 
dones l’integren i, també, de com fer 
una biografi a. Esperem que des de l’Es-
cola d’Adults pugui servir-los per fer al-
guna pràctica en aquest sentit.•

Recorregut ‘Dones de pes’

És un treball fet per 
veïnes actuals de Gràcia 
que parlen de veïnes 
anteriors a elles

Cartes al director

Catalunya i l’entropia

Tenim un entorn negatiu: la insensibi-
litat amb els emigrants, els interessos 
per a no afrontar el canvi climàtic, la 
morbositat informativa davant el coro-
navirus, un entorn espanyol aberrant: 
comissions il·legals de la monarquia “in-
violable”, injusta dictadura judicial par-
tidista, obviant els delictes de la JEC, de 
Jusapol davant el Congrés i insultant a L. 
Borrás, els funcionaris penitenciaris de 
Navalcarnero (J. Rull), etc. Però la fi sca-
lia només actua d’ofi ci davant el “proble-
ma” català; i el govern espanyol “pro-
gressista”, diuen ells, calla, no sigui que 
l’estat profund, amb el rei al capdavant, 
es molestin. I aquí, els diferents partits 
només calculen els pròxims benefi cis 
electorals, llastimós.
És clar que ens queden poques opcions: 
anar al psicòleg per a pal·liar la depres-
sió; quedar-se en el sofà i veure la te-
levisió (ara fi ns i tot TV3 està perdent 
l’objectivitat); seguir mobilitzats, una 
minoria testimonial, però sense il·lusió 
ni esperança; enviar cartes a periòdics, 
amb escàs èxit. En defi nitiva, un panora-
ma negre i trist. Quin futur que deixem 
als nostres néts, perquè l’entropia, el 
desordre, continuen implacables.

Amadeu Palliser Cifuentes
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.



L’Independent de Gràcia
20 de març de 2020

11Opinió
Opinió convidada

El Rebost Solidari no 
tanca per vacances, ho 
fa per solidaritat

D onada la situació actual d´emergència, provoca-
da pel coronavirus, us fem saber que el Rebost 
Solidari tancarà aquest dijous 19 de març fi ns al 
dimarts 7 d’abril que confi em poder obrir, des-
prés d’haver garantit la distribució dels aliments 

a totes les persones usuàries per tot un mes amb una en-
trega extraordinària.

Tanquem dijous per quinze dies i ho fem per respon-
sabilitat i solidaritat, perquè tenim molta gent gran usu-
ària i famílies monomarentals amb criatures que no 
haurien de sortir de casa, i confi em que aquestes mesu-
res temporals ajudin a evitar la propagació del virus al 
nostre entorn.

Volem aprofi tar per agrair als professionals i a les pro-
fessionals de serveis socials de Gràcia que estan vetllant 
per tal cap de de les persones i grups amb especial vul-
nerabilitat no es quedin sense atenció. No hem d’oblidar 
mai que són veïnes i veïns nostres, ciutadania amb els 
mateixos drets que nosaltres, i que no poden ser ni in-
visibles ni oblidades, i molt menys en aquesta situació. 
Ajudar-les i buscar suports i solucions durant els dies que 
vindran també és fer xarxa i bon veïnatge.

Per acabar, volem agrair a totes les persones voluntà-
ries del Rebost que no han dubtat en mantenir el servei 
i que a més a més s’han ofert per obrir en qualsevol mo-
ment si calgués donar a alguna família que per algun mo-
tiu no pugui venir durant aquesta setmana malgrat les 
indicacions sanitàries. Sense el seu esforç, la seva dispo-
nibilitat i fer, la tasca del Rebost no tindria sentit. 

El voluntariat és la eina que garanteix donar un bon 
servei cada dia, però en aquests moments d’extrema difi -
cultat és un acte de solidaritat i sobretot de coresponsa-
bilitat entre veïnes i veïns. 

Volem aprofi tar aquest espai per informar que durant 
aquestes setmanes de confi nament el centre de serveis 
socials dels nostres barris que restarà obert per atenció 
usuàries serà el d’en camp d’en Grassot, al carrer d’Alegre 
de Dalt, 5. 

Cuidem-nos molt! Cuideu-vos i cuidem a la gent que 
no té qui ho faci! No tanquem, només ens aturem quinze 
dies per responsabilitat i solidaritat. I recordeu que si vo-
leu fer de voluntàries o ajudar econòmicament o amb do-
nacions de productes només cal que ens envieu un correu 
a graciaparticipa@gmail.com.•

Montserrat Higueras, #RebostSolidari

El Rebost Solidari, en una imatge de quan van obrir les seves portes a principis del mes de gener. Foto: Arxiu

El
bloc

Confi nament en positiu

Lola Capdevila

Aquesta columna no la tenia prepa-
rada però tot s’ha precipitat, com 
un tsunami, dels de veritat. Estem 

passant uns dies tancats a casa per de-
cret i per responsabilitat. Vull creu-
re que totes les mesures de prevenció i 
tota la dedicació dels serveis sanitaris 
i públics ens ajudaran a sortir d’aquest 
forat negre i que, una vegada superada 
aquesta fase de màxima alerta, en sor-
tirem reforçats com a societat. Que el 
confi nament ens servirà per ser més so-
lidaris i més atents a tota la comunitat. 
Per aguditzar la imaginació i la relació 
amb les persones més properes que 

massa vegades deixem a banda. Atents 
a les xarxes i al mòbil però sobretot 
atents a les persones. 

Espero que aquest aïllament indivi-
dual ens permeti refl exionar i enyorar la 
relació de grup i totes les petites coses, 
celebracions, reunions, manifestacions, 
festes... que donen sentit a la vida. 

Em pregunto si saber-nos tan fràgils 
ens portarà un canvi de consciència. Si 
servirà per evolucionar com a persones. 
Per valorar la vida, també la de milers 
de persones confi nades a les fronteres 
de Grècia i Turquia, sense tant suport 
com el que tenim nosaltres. 

Haurem après a deixar de banda els 
cants de sirenes per tornar-nos a mirar 
l’ànima? M’agradaria pensar que sí, que 
tot plegat servirà per avançar com a és-
sers humans. 

Guardem l’energia i els petons i les 
abraçades que ara no ens podem fer. 
Aviat arribaran temps millors!•

“Ser tan fràgils ens farà 
valorar la vida de gent 
confi nada a les fronteres 
de Grècia i Turquia?”

Degut a la situació excepcional en què ens trobem i 

seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, 

nosaltres #joemquedoacasa.

Tot i així intententarem seguir donant solucions 

mitjançant el teletreball i mantenim obert el canal 

db@dbcoop.cat per les comunicacions.

Ciudem-nos!

Equip de DBcoop
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Entitats

Si 
voleu pu-

blicar els vostres 
actes, quan la cri-

si hagi passat, envieu 
un correu a redaccio
@independent.cat

Amb el suport de

Agenda

L’Associació Cultural L’Independent de Gràcia us anima a seguir 
estrictament les recomanacions de les autoritats sanitàries i alhora 

estar ben informats a través de L’Independent i de la resta de mitjans 
de comunicació en aquests dies excepcionals. Amb certes limitacions, 

seguim al vostre costat, però mentrestant digueu amb nosaltres:

#joemquedoacasa

#joemquedoacasa
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El CAT ajorna fi ns al novembre 
alguns concerts del ‘Tradi’ i ja 
es reorganitza sense Fàbregas
Després de 33 anys dirigint el festival de música folk i 27 a l’Artesà, el 
músic es retira de les tasques organitzaves per centrar-se en les musicals

Silvia Manzanera

N ova etapa al Centre 
Artesà Tradicionàrius. 
Després de 33 anys al 
capdavant del festival 
de música folk i 27 com 

a director i responsable de la pro-
gramació artística i projectes de 
l’Artesà, Jordi Fàbregas es retira de 
les obligacions organitzatives de la 
casa i deixa la direcció a l’equip ac-
tual de l’associació TRAM (respon-
sable de la gestió de l’equipament) 
composat per Esteve León, Isidre 
Pelàez i Quim Soler com a nucli dur 
i Carol Durán, la qual agafa el re-
lleu pel que fa a la programació. 
“L’estructura actual del CAT s’ha 
de mantenir en el futur però te-
nim un equip molt potent i funci-
ona molt bé”, confessa Fàbregas, a 
qui la paraula “jubilació” li resulta 
estranya, perquè seguirà en actiu 
tot i que més centrat en els projec-
tes musicals que ara té en marxa 
amb el Pont d’Arcalís.

Jordi Fàbregas assegura que 
no es retira “amb recança” per-
què seguirà un equip que “funci-
ona i que té noves idees i perspec-
tives”. També afegeix que durant 
molts anys bona part dels músics 
han prioritzat –“amb tot el dret 
del món”- la part artística, deixant 
de banda la gestió o la part més 
organitzativa del sector. “Però 
ara hi ha tota una gent amb ga-

El concert de Diluvi s’ha ajornat al 12 de juny. Foto: Nerea Coll

El repor

El cos, la gola i la Lola
“Han estat anys molt intensos; ara intentaré estar més a casa”

S.M.

Fa temps que ja s’ho pensa-
va, que havia de fer aquest 
pas. Han estat tres dècades 

de dedicació intensa per inten-
tar normalitzar la música d’ar-
rel, per col·locar a un sector que 
mou cada vegada més persones i 
més creativitat al lloc que es me-
reix, una feina que li ha restat 
temps a la part familiar; ara vin-
drà l’època de compensar-ho. Ell 
fa broma i diu que mentre tingui 
el cos, la gola i la Lola (la seva 

companya) seguirà fent coses. 
Cantar segur, però més temps a 
casa, també. 

El Jordi va començar a tocar 
la guitarra i a cantar en solita-
ri el 1964 de forma autodidac-
ta. L’entorn familiar de Sallent 
va facilitar el seu creixement 
com a artista, amb un currícu-
lum discogràfi c ben ric, també 
com a compositor i organitza-
dor. Sempre amb diversos fronts 
oberts. L’actual és el Pont d’Arca-
lís, que està a punt de treure nou 
disc, una proposta que ja han fet 
arribar a la Fira Mediterrània, 

on tenen la intenció de presen-
tar un espectacle nou. El cos i la 
gola. Aquest és un dilluns estrany. 
Sol al seu despatx, aprofi ta la 
tranquil·litat obligada per enlles-
tir gestions i contestar preguntes.

En general està satisfet 
quan mira enrere i pensa en els 
guanys del sector de la música 
d’arrel, en la qualitat i professi-
onalitat dels músics, la creativi-
tat, la diversitat, les propostes 
innovadores. Però li queda una 
espina: arribar al públic gene-
ral, la normalització, que tothom 
sàpiga que la música tradifolk 

es més que la que sona a festes 
populars i carrers. I posa com a 
exemple el duet Criatures, pre-
mi Enderrock al millor disc folk 
2019, o l’espectacle de la banda 
RIU 360º. “No han tingut ressò, i 
això em dol”, confessa Fàbregas, 
que troba a faltar la normalitat 
en la difusió de la música d’arrel, 
la presència regular als mitjans 

de comunicació generals. S’ha 
de seguir insistint. Com també 
s’ha d’insistir perquè la cultu-
ra tingui uns pressupostos dig-
nes, “per ser un país més nor-
mal”. “M’afegeixo a la demanda 
per dotar de més pressupost a la 
cultura, que si ja anem escassos 
imagina quan arriba la partida 
per a la música d’arrel”.•

Què en 
diuen 

Ivò Jordà: “El 
CAT és la nostra 
segona casa”

Andrea Moliner: 
“En Jordi ha estat 
la cara del CAT”

La relació d’Ivò Jordà, 
component de Criatures, 
amb Jordi Fàbregas 
ve de molt enrere. “El 
CAT és la nostra segona 
casa”, confessa el músic. 
Per a ell, el director del 
Tradicionàrius “sempre 
ha tirat del carro i ha fet 
una gran feina pel país”. 

Una de les persones 
més properes a Jordi 
Fàbregas és l’Andrea 
Moliner, responsable de 
comunicació del CAT. “Ha 
estat la cara visible del 
CAT, però tot seguirà igual 
i ell estarà sempre que el 
necessitem”.

Jordi Fàbregas, al seu despatx del CAT. Foto: S.M.

Cultura

nes de reflexionar i debatre so-
bre la música d’arrel”, explica 
Fàbregas, referint-se al Congrés 
Nacional de Música d’Arrel, or-
ganitzat per La Xeixa, la Direcció 
General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural, amb 
l’acompanyament del CAT, que 
s’havia de celebrar els dies 17, 18 
i 19 d’abril però que, a causa de la 
crisi del coronavirus, queda ajor-
nat pendent de programació.

A l’igual que la resta d’equi-
paments culturals, el CAT ha 
suspès totes les activitats del 
Tradicionàrius així com les acti-
vitats i l’Escola Folk del Pirineu 
Tallers - Tallers d’Arsèguel, tam-
bé ajorna els assajos, els tallers 
tant de nens com d’adults i les 
activitats de creació. Pel que fa 
al festival, el concert de El Diluvi 
programat per aquest divendres 
passa al 12 de juny, la presentació 
del disc Tren Seeger, el poder de la 
cançó també té nova data, el 7 de 
maig, i l’actuació de Xabier Díaz 
& Adufeiras de Salitre s’ha repro-
gramat al 21 de novembre. Queda 
encara pendent de programació 
el  folk als mercats amb Namorala 
Pandereteiras, Marala, Quartet 
Brossa, Cor País meu i Manu 
Sabaté. El festival ha cancel·lat 
la Nit de danses gregues que ha-
via de tenir lloc el 28 de març així 
com la cloenda amb la cercavila 
de les colles de cultura i el concert 
Flabiol i rumba.•

De Sallent a Creu de Sant Jordi. 
La llista de premis que ha rebut 
Jordi Fàbregas (tant col·lectius com 
a títol individual) és molt llarga. El 
més recent ha estat la Creu de Sant 
Jordi atorgada per la Generalitat. “A 
més de gracienc sóc de Sallent i és 
un reconeixement que també vull 
compartir amb els meus. Em fa molta 
il·lusió estar en aquesta llista amb 
d’altres patums”, assegura Fàbregas, 
que espera poder celebrar-ho.
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Cultura a casa: les recomanacions literàries, 
artístiques i feministes de les creadores de Gràcia
El col·lectiu elabora un document amb enllaços a documentals, llibres, revistes 

o concerts per aprofi tar el confi nament i compartir debats i refl exions

Silvia Manzanera

Ja sigui a títol individual o 
col·lectiu, artistes, músics 
o entitats culturals aprofi -

ten el confi nament d’aquests 
dies per compartir a través de 
les xarxes tot tipus de contin-
gut: concerts, contes per a grans 
i petits, llibres o visites virtuals 
a museus d’arreu. Gràcia també 
s’ha sumat a aquest corrent que 
comparteix i fomenta la cultu-
ra, ara que tothom s’ha de que-
dar a casa. Exemple: les propos-
tes de les Creadores de Gràcia, 
que animen a aprofi tar el mo-
ment per “obrir les portes a ar-
tistes, refl exions, coneixements 
i debats que massa sovint no 
podem gaudir pel ritme de vida 
que portem”. Elles proposen tot 
un seguit d’enllaços per trobar 
cultura, reivindicació i feminis-
me, començant pel programa de 
ràdio Gracienques, on es poden 
trobar tots els podcasts d’aquest 
programa de ràdio que dinamit-

‘Bruixes prenent el te’, imatge de l’article de les Creadores de Gràcia. Foto: Cedida

tat també inclou un enllaç per 
trobar llibres de pensadores que 
refl exionen sobre feminisme. I 
un altre enllaç que corre aquests 
dies per totes les xarxes soci-
als: la biblioteca mundial digital. 
Inesgotable. A l’apartat d’infants, 
les Creadores proposen el fi l de 
la tuitaire Selenita_So amb di-
versos contes per treballar les 

za la Josefi na Altés i que dona a 
conèixer “la vida i l’obra de mol-
tes dones gracienques excepcio-
nals”. Pel que fa a la literatura, les 
Minerva proposen 100 llibres de 
dones reivindicatives, una pàgina 
on es poden descarregar de for-
ma gratuïta fi ns un centenar de 
títols de diferents gèneres signats 
per grans artistes. Aquest apar-

emocions, explicar el coronavi-
rus o combatre la por. I per a les 
persones que prefereixin escol-
tar històries, la pàgina enllaça 
amb el poema Vida Nostra de la 
creadora de Gràcia Mercè Amat, 
membre del Projecte Minerva.

I en aquest recull de propos-
tes, també s’han llistat tota una 
sèrie de documentals vinculats 
a temàtiques feministes. En des-
taca l’enllaç a “10 documentals 
feministes que empoderan y 
que no te puedes perder” o The 
Celluloid Closet, un fi lm sobre 
la història de la representació 
LGTBI en el cinema i altres mit-
jans audiovisuals.

Per últim, des de Creadores 
de Gracia.cat es pot accedir a- 
Píkara Magazine, una revista 
feminista de referència que ens 
ofereix continguts sobre una 
gran diversitat de temes relaci-
onats amb la igualtat, i animen 
tothom a aprofi tar l’oportunitt 
de dedicar-hi una mica més de 
temps a tots els debats que ens 
proposen. Val la pena.•

El IV BCN Film 
Fest als Verdi té 
nova data: del 
19 al 26 de juny
Els cinemes Verdi, també 
amb la persiana abaixada 
des del cap de setmana 
passat a l’igual que teatres 
i altres espais culturals i 
d’oci, ha anunciat la nova 
data de celebració de 
la IV edició del Festival 
Internacional de Cinema 
de Barcelona-Sant Jordi 
(BCN FILM FEST 2020): 
del 19 al 26 de juny. El 
festival tornarà a comptar 
amb una gran presència 
de produccions catalanes 
i espanyoles. Entre els 
títols que s’hi presentaran 
destaca Maragall i la lluna, 
de Josep Maria Mañé, 
Sanmao: la anovia del 
desierto, de Marta Arribas 
i Ana Pérez de la Fuente, 
Uno para todos, dirigida 
per David Ilundain, o la 
première mundial El crèdit, 
de Joan Riedweg i Abel 
Folk. L’objectiu és oferir 
pel·lícules del panorama 
internacional vinculades a 
la literatura i a la història.

Breu

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:

Nom: _____________________ Cognoms: __________________________________________ DNI: ______________  Edat: _______  

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___   Localitat:  ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:           Signatura:    Data:     /   /
IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat 
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei 
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural 
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries 
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts 
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data 
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut 
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fi txer de socis i sòcies, el responsable 
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les 

vostres dades es tractaran amb l’única fi nalitat d’oferir-vos 
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifi ca-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a 
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Tornem als balcons

F a uns anys escrivia en algun racó de l’Independent 
que els balcons de les cases havien estat els blogs 
del segle XX, aquell espai personal amb façana pú-
blica des del qual comunicar idees al món. Des de la 
quarantena voluntària a Reykjavík -aquí són molt 

moderns i avançats i han decidit que el millor és deixar en-
trar turistes de zones d’alt risc sense cap mena de control-, 
haig de dir que enyoro els balcons que aquests dies a Gràcia 
han esdevingut, de nou, l’espai comunitari per excel·lència. 
Aquell indret estret i de vertigen quotidià des d’on vam dir 
No a la Guerra, des d’on vam cridar contra la violència po-
licial de l’1 d’Octubre, des d’on ara diem que visca la sanitat 
pública i que caiguin els Borbons!

Parlo en primera persona del plural perquè, tancat en 
aquest habitacle de l’Atlàntic Nord i connectat permanent-
ment a les xarxes, em sento molt més a prop de Gràcia que 
no pas del meu país de residència, on el govern ens dema-
na als treballadors del sector del turisme -la majoria mi-
grants- que ens juguem la salut pel bé de l’economia, és dir, 
pel bé dels que tenen les fortunes a Panamà. Si mai no vaig 
creure en la revolució dels víkings, aquella resposta suposa-
dament més social i justa a la crisi de 2008, no em pregun-
teu ara, perquè el cabreig és monumental. 

Però parlàvem de balcons. Al pis on visc ara no tenim 
balcó, tan sols unes fi nestres ben petites, per airejar la casa 
i perquè entri el gat. En alguns edifi cis més moderns i algu-
nes cases unifamiliars sí que en tenen, de balcons, però el 
signifi cat, el rol social d’aquests, no és ni de bon tros el ma-
teix que a la vora del Mediterrani. 

Veient l’activitat que hi ha als balcons graciencs aquests 
darrers dies, amb música en directe, dinars a tocar de la 
barana, mostres d’agraïment i de protesta, em venen a la 
memòria tardes d’estiu senceres assegut al terra del bacó 
del carrer Vic, comptant els coloms que volaven a l’alçada 
d’aquests primers pisos graciencs que, veritablement, són 
tercers, i jugant amb el veí de l’edifi ci del davant a passar-
nos, d’un costat a l’altre, avionets de paper. A causa de l’ele-
vat índex d’avions que anaven a parar al bell mig del carrer, 
vam acabar desenvolupant un sistema per assegurar-ne 
l’èxit: un cordill a la cua de l’avionet que, un cop lligat a la 
barana, permetia recuperar-lo en el més que probable cas 
que l’operació acabés sense èxit.

Els balcons també serveixen per a contemplar la vida, 
i aquests dies segur que molts la repensen. Seguir la qua-
rantena no ha de ser incompatible amb una actitud ale-
gre davant la vida -i la mort-, en lloc d’empetitir-nos pel 
fet d’haver de reconèixer que un virus minúscul, invisible, 
ens pugui acompanyar cap a la tomba més aviat del que 
pensàvem. Perquè és quan observem la possibilitat de la 

nostra pròpia mort que la vida esdevé quelcom gran, únic, 
inaturable i irrepetible. No es tracta de comprar el re-
lat de la felicitat perpètua -el món en el que vivim és una 
bona merda-, sinó de trobar el temps adequat per pensar 
que de vida només n’hi ha una i que faríem bé de cercar el 
camí propi.

En dies difícils i -aquests sí- històrics, la distància per als 
que vivim a l’exili econòmic torna a evidenciar-se. Sempre 
que la ciutat viu moments durs penso que és injust ser tant 
lluny i no compartir l’experiència amb els meus. En tot cas, 
l’Indenpendent mai no falla, i aquí hi és, un divendres més, 
vinguin les crisis que vinguin, demostrant als graciencs que 
la vida continua. Gràcies a tots i totes les que heu fet possi-
ble aquest número. Ens en sortirem, i tant.•

Tancat en aquest habitacle de 
l’Atlàntic Nord, em sento més a 
prop de Gràcia que del meu país de 
residència, on el govern ens demana 
als treballadors del turisme que ens 
juguem la salut pel bé de l’economia

El carrer Verdi, ben buit, aquest dijous. Foto: A.B.

La torratxa

Màscara
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

La monarquia espanyola és poc menys 
que peculiar. Ara que tothom es posa 
mascareta i es renta les mans, a la 

monarquia se li cau la màscara i s’em-
bruta les mans. És innegable la capacitat 
d’adaptació al medi d’aquesta institució 
al llarg dels anys però ara està profunda-
ment debilitada.

Desprès de l’escàndol de les obscures 
comissions del rei emèrit (amb el conei-
xement del rei Felip VI), una bona part de 
la societat frisa per veure’l foragitat del 
seu lloc de privilegi. I és aquí quan ate-
nent a la Història només podem entendre 
que l’amnèsia a què hem sotmès el nos-
tre passat té conseqüències, i és que no 
estem entenent el present. Els espanyols 
també han estat còmplices d’haver ac-
ceptat la monarquia com la garantia més 
convenient del poder deixant l’assumpció 
de la sobirania d’Espanya en el poble com 
un brindis al sol.

I ara em pregunto: en l’hipotètic cas 
que la crisi actual en tots els àmbits con-
duís a un escenari on es precipita la cai-
guda de la monarquia espanyola... estem 
segurs de tenir un pla prou madur i de 
consens sòlid que permetés l’establiment 
d’una República?

Ara per ara és improbable aquest es-
cenari perquè el sacseig a tots els nivells 
és d’unes dimensions preocupants i els 
poders fàctics que són el suport del mo-
narca tendiran com és lògic a protegir els 
seus interessos reculant a posicions con-
servadores i no permetrien que això suc-
ceís. Però també és veritat que l’alta vola-
tilitat dels esdeveniments i que es donen 
les condicions de desafecció i cansament 
de cada cop més gent exclosa, pobra, vi-
olentada, precària i humiliada (i agents 
com l’independentisme) poden aparèixer 
els primers símptomes d’esclat social no 
necessàriament violent i estrènyer enca-
ra més un Estat ja de per sí apurat.

Ja veurem com acaba tot plegat, però 
la Història demostra que per un monar-
ca no només calia ser demòcrata sinó que 
també era important semblar-ho.•

Amb el suport de:


