
Les xarxes de suport de Gràcia 
i Vallcarca activen 1.700 veïns i 
s’aboquen a fer eines antivirus
L’Ateneu de Fabricació s’inaugura per fer mascaretes; el Districte gestionarà 
l’hospital de campanya del Guinardó; l’Esperança ja té tres plantes per a infectats 

Gràcies al suport de:

La seu de La Barraqueta, Tordera 28, oberta cada tarda Foto: Cedida

Albert Balanzà

N omés han passat quinze dies des de l’es-
clat de la crisi sanitària, la suspensió de 
les primeres convocatòries locals -la pri-
mera ajornada va ser el consell de barri 
de Vallcarca del 12 de març- i l’activació 

veïnal sobretot a través de les xarxes de suport mutu 
de Gràcia i de Vallcarca. Més de 1.700 persones s’han 
registrat principalment als comptes de Telegram de 
les dues xarxes però també als subgrups que s’han 
generat a l’entorn de les places a través del Whatsapp 
i als microgrups organitzats per escales de veïns. Hi 
ha telèfons disponibles, comerços mobilitzats, locals 
oberts com La Barraqueta (Tordera 28) i una nova 
campanya de confecció urgent de material sanitari. 
La xarxa està funcionant. 

“Ha vingut gent derivada de súpers o d’Amics de la 
Gent Gran o veïns també que ens contacten directa-

ment, com el cas d’una persona amb difi cultats im-
munològiques que necessitava algú que li tragués a 
passejar el gos”, apunta Miquel Ruano, portaveu de la 
xarxa de Gràcia. “Al grup de cures, per exemple, hi ha 
66 persones, amb vuit casos oberts i 15 persones ate-
ses a Vallcarca o sis casos oberts i deu persones ateses 
al Coll”, explica Albert Peña, portaveu de la xarxa als 
barris del nord. L’última acció es concentra a Gràcia 
amb la confecció de mascaretes que es poden lliurar 
a La Barraqueta totes les tardes de dilluns a diven-
dres de 17 a 19 hores.

L’administració municipal també comença a re-
accionar a nivell local amb l’obertura no ofi cial de 
l’Ateneu de Fabricació del carrer Perill, on a porta 
tancada es treballa en la producció de mascaretes i 
bates. També el Districte assumirà en els propers dies 
la gestió de l’hospital de campanya ubicat al Centre 
Esportiu Municipal del Guinardó, a sobre de l’Hos-
pital de Sant Pau. L’Hospital de l’Esperança entra en 
fase crítica: ja té tres plantes per a infectats. Pàgina 3

La promoció de pisos 
de luxe a l’antiga seu 
de CDC de Còrsega 
s’amplia però no 
reactivarà les obres
L’Ajuntament atorga un canvi en la 
llicència per fer 19 habitatges que 
no superaran els 200 metres P4

L’Europa presenta 
un ERTO que afecta 
els 41 treballadors 
del club
Dos casos en risc pel coronavirus: 
el delegat, Andreu Sánchez, 
ingressat en situació estable; 
l’ajudant, Nacho de Prada, 
està aïllat a casa P6

Mor Dolors Làzaro, 
puntal del Club 
Excursionista i 
una de les grans 
dames de Gràcia
El club organitzarà un 
homenatge a l’exvicepresidenta 
quan passi la crisi sanitària P5
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Número 794. 27 de març de 2020 ISSN - 1695-4793



L’Independent de Gràcia
27 de març de 2020

2 Política
El debat del PAD i dels
pressupostos s’allarga
ja a fi nals de maig
El Districte actualitza les aportacions dels últims consells 
celebrats i Gràcia suma un total de 123 propostes veïnals

Albert Balanzà

E l Pla d’Actuació del Dis tric-
te, el full de ruta que ha de 
servir per establir les di-
rectrius polítiques en base 
a les prioritats socials dels 

quatre anys de mandat, va arren-
car amb força el passat 5 de febrer 
amb l’impuls afegit del debat sobre 
els pressupostos participatius, més 
enllà del pla pilot que en aquest úl-
tim àmbit ja es va viure a Gràcia i 
a l’Eixample en el mandat passat. 
Però la crisi sanitària va impedir 
que les sessions continuessin: en-
tre comissions, consells de barri i 
sessions específi ques se’n van fer 
13 i fi ns a vuit ja no es van poder 
celebrar. La primera víctima va ser 
el consell de barri de Vallcarca del 
passat 12 de març.

En un primer moment, el Dis tric-
te va anunciar la suspensió de quasi 
totes les sessions com les específi -
ques de gentrifi cació (18 de març) 
però encara confiava a mantenir 
l’específi ca sobre el futur del Jardí 
del Silenci del carrer Encarnació 
(28 de març). L’allargament de la 
crisi ha obligat a suspendre-ho tot 
i a derivar l’activitat al portal deci-
dim.barcelona amb una nova data 
límit per fer aportacions: el 22 de 

maig. El portal decidim.barcelona, 
en aquest sentit, després de rebre 
una única aportació en l’àmbit de 
Gràcia de l’activista Jordi Altarriba 
el passat 16 de març a favor de vo-
reres més amples, s’ha reactivat 
aquesta setmana amb les aporta-
cions que encara es van fer de ma-
nera presencial als consells de cul-
tura i d’emergència climàtica o als 
consells de barri del Coll o de la Vila 
de Gràcia, dels quals en van sorgir 
una seixantena de propostes i això 
ha permès arribar a les 123 inicia-
tives locals. 

Entre les idees més rellevants 
hi ha la pacificació de Torrent 
de l’Olla, l’ampliació de la zona 
de jocs de la plaça John Lennon, 
la reforma integral del centre cí-
vic El Coll-La Bruguera, el carril 
bici del carrer Escorial  o la cre-
ació del Museu Virtual de Gràcia i 
Imaginari Festiu interactiu.•

Participants en els pressupostos participatius, en una trobada recent. Foto: Cedida

Pacifi car Torrent 
de l’Olla, carril 
bici a Escorial o 
el Museu Virtual, 
idees rellevants

ERC i BCNxCanvi
difonen cartes de 
suport als veïns

GràciaLlibertat: 
la suspensió 
dels dilluns pels 
presos, fi ns al 6-A

Les agrupacions locals d’Es-
querra i de BCN x Canvi, tal 
com van fer la setmana pas-
sada el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, han difós sengles cartes 
de suport als veïns. Els republi-
cans han remarcat que tant el 
regidor adscrit, Max Zañartu, 
com els cinc consellers del dis-
tricte segueixen “a la vostra 
disposició” i ha apel·lat a la res-
ponsabilitat “individual i col-
lectiva”. Per la seva banda, el 
portaveu de BCNxCanvi, Jordi 
Daura, ha posat èmfasi en el 
suport als sectors del comerç 
i la cultura, a més de metges i 
infermers que estan treballant 
aquests dies.

La plataforma d’entitats 
Gràcia Llibertat ha ajornat 
almenys quinze dies més 
del previst -del 23 de març 
al 6 d’abril- la convocatòria 
habitual pels presos i 
exiliats a plaça de la Vila. 
De moment ja s’han suspès 
dues dates d’una iniciativa 
que no s’havia aturat ni 
per vacances.

Breus

A.B.

S embla que aquest mandat, la lletra V serà 
la que marcarà gran part de l’agenda po-
lítica del districte. Primer de tot, la que 
més ens preocupa aquests dies: el virus 
Covid19 i la malaltia que porta associada, 

la Covid19. Una situació de propagació descontro-
lada del virus que es veia venir i a la qual, tot i així, 
li ha mancat una reacció contundent del govern es-
panyol. Només ha reaccionat quan les comunitats 
autònomes han pres decisions per les quals esta-
ven legitimades i quan no han pogut suportar més 
la pressió. I així, no es governa. I, quan es decidei-
xen a fer-ho, el primer que fan és allò més incon-
venient: recentralitzar competències quan tothom 
sap que qui millor coneix el territori i el seu funcio-
nament és qui governa allà. Això ens demostra que 
ni PSOE ni el seu company de viatge, PODEMOS, 
confi en en l’estat de les autonomies ja que, a la que 
hi ha una crisi, els treuen tot el poder. Vaja. 

Malgrat tot el desgovern espanyol, des d’aquí 
vull agrair la seva dedicació a tota la gent que for-

ma part dels serveis essencials i que fa que la resta 
de ciutadans pugui trobar els mercats i botigues 
amb menjar i els productes imprescindibles, així 
com l’atenció sanitària que està fent un sobrees-
forç brutal. Gràcies. La resta de la gent us ho agra-
ïm d’una forma humil cada dia a les 20h, aplaudint-
vos sincerament des de cada fi nestra i balcó.

Canviant de tema, una de les sorpreses 
d’aquests dies de confi nament és la notícia apa-
reguda en aquest mitjà la setmana passada sobre 
Vallmitjana i l’MPGM d’aquesta zona. I dic apare-
guda en aquest mitjà perquè és així com la major 
part de grups municipals i els veïns afectats s’han 
assabentat del que fa l’Ajuntament. Això és polí-
tica de barri, a peu de carrer? Enterar-te pels di-
aris del que govern de districte vol fer? De debò? 
Pressionar als veïns perquè es decideixin en una 
reunió on-line enmig de la lluita contra aquesta 
pandèmia? Ara mateix, els veïns de Gràcia i d’arreu 
estan preocupats pel confi nament, per gestionar 
la logística familiar, per vigilar que el virus no es 

propagui, per saber si mantindran els seus llocs de 
feina, per calmar les criatures a casa, que sovint no 
entenen per què no poden sortir al carrer... I ara ve 
el govern de districte i algun grup de, en principi, 
l’oposició, a escalfar-los el cap amb decisions urba-
nístiques? Va, home, va. Això no és política propera 
ni transparent, això és un despropòsit i una mane-
ra de fer molt dolenta. Ja deien, que en les situaci-
ons de crisi surt el millor i el pitjor de cadascun...

Vallcarca i verd, les 2 V que em manquen per 
parlar: és evident que augmentar les zones ver-
des a les ciutats és una de les coses en les quals 
estarem d’acord la majoria de la gent, però ara 
resulta que,  quan parlem de Vallcarca, augmen-
tar les zones verdes i fent una Rambla Verda per 
gaudi dels veïns, no és bo. No s’entén. Portem 
anys i panys parlant de Vallcarca i tot perquè el 
govern de districte no s’atreveix a decidir res. I, 
des de la por, no es pot governar. Mà estesa per 
parlar, sí, com sempre. Però no només quan go-
vern té por de decidir sol.•

Opinió convidada

Vallcarca, Vallmitjana, verd i virus
Sílvia Mayor, portaveu de JxCat al districte de Gràcia

Reunió telemàtica del consell 
municipal. Se’n podria haver 
dit ple telemàtic però legalment 
havia de tenir audiència. Aquest 
dimecres 1 d’abril el president 
del districte, Ferran Mascarell, 
el regidor, Eloi Badia, i els 17 
consellers, a més de directors 
d’àrees i gerent, es reuniran via 
xarxes per analitzar territorialment 
el pla de contingència aplicat 
en la crisi sanitària.
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A. B.

L ’administració municipal 
també ha començat a reac-
cionar a nivell local després 
del tancament del Districte 
la setmana passada i de 

l’aterrament de les primeres me-
sures als barris, que a Gràcia ha 

Esportiu Municipal del Guinardó. 
Aquest dimecres ja s’han resolt 
els detalls d’infraestructura de 
l’espai. Més complicada és la situ-
ació a l’Hospital de l’Esperança, on 

aquest divendres ja ha obert la ter-
cera planta per a infectats: els 13 
llits de la 6a són plens, hi ha 6 paci-
ents més a la 5a planta i ara s’obre 
la quarta amb 20 llits més. •

L’Ateneu de Fabricació, en una imatge virtual. Foto: A. V.

passat per l’activació a porta tan-
cada de l’Ateneu de Fabricació, 
l’equipament tantes vegades en-
darrerit i que s’havia d’inaugurar 
justament el passat 14 de març. 
“Estem produint mascaretes a 
ple rendiment”, han explicat fonts 
municipals, que també han coor-
dinat cap a la plataforma corona-
virusmakers els particulars que 

s’han ofert a l’Ajuntament en tant 
que propietaris d’impressores 3D i 
capaços de contribuir a la xarxa de 
producció. El Districte, que ha tan-
cat un pla de contingència a nivell 
local del qual els grups municipals 
en tindran detall la setmana que 
ve, també ha assumit la gestió de 
l’hospital de campanya que de ma-
nera imminent s’obrirà al Centre 

Societat
Les xarxes de suport de Gràcia 
i Vallcarca activen 1.700 veïns i 
s’aboquen a fer eines antivirus
Les plataformes assumeixen l’atenció de cures, reben gent derivada de 
súpers o d’Amics de la Gent Gran i subministren material a hospitals 

Albert Balanzà

L es xarxes de suport de Grà-
cia i de Vallcarca s’han po-
sat al capdavant de la dina-
mització veïnal per superar 
la crisi sanitària del corona-

virus agrupant ja en aquests mo-
ments més de 1.700 seguidors en 
les diferents xarxes presencials o 
telemàtiques desplegades des del 
passat 12 de març, quan es van sus-
pendre els primers actes locals i 
van començar a tancar tant insti-
tucions com el Districte com enti-
tats d’assistència social com Yaya 
Luisa o el Centre Heura.

La xarxa de Gràcia, amb seu cen-
tral oberta cada tarda a La Barra-
queta (Tordera 28, 17-19h), comp-
ta amb un miler de llarg de veïns a 
Telegram i a Twitter que s’han or-
ganitzat també per grups de what-
sapp al voltant de les places (Trilla, 
Joanic, Grassot, Rovira, Nord, 
Sant Lluís, Diamant, Vila, Raspall-
Lennon i Sèneca-Minerva) i per es-
cales de veïns. La xarxa de Vallcarca 
són mig miler de veïns, amb seu no 
oberta regularment a La Fusteria 
(plaça del metro), web pròpia, vuit 
telèfons de referència penjats en 
cartells a peu de carrer i àmbit d’ac-
tuació els barris del nord.

Fent un primer balanç d’actua-
ció, el portaveu de la xarxa de su-
port de Gràcia, Miquel Ruano, ha 
explicat que s’ha acomplert el pri-
mer objectiu: que la gent amb més 
dificultats o més aïllada social-
ment no es quedés sense atenció ni 
productes de primera necessitat. 

Una de les impulsores de la sectorial de cosidores de material antivirus, emprovant-se una mascareta. Foto: Cedida

Per la seva banda, el portaveu 
de la xarxa de suport de Vallcarca, 
Albert Peña, també fa un balanç 
positiu dels primers quinze dies 
de la plataforma d’assistència so-
cial amb un nucli dur de 200 ve-
ïns i una dinamització que pivota 
principalment ara en les cures de 
persones vulnerables. “Al grup de 
cures, per exemple, hi ha 66 per-
sones, amb vuit casos oberts i 15 
persones ateses a Vallcarca o sis 
casos oberts i deu persones ateses 
al Coll”, explica Peña. A Vallcarca, 
la Salut, el Coll i els Penitents es-
tan funcionant les assemblees 
virtuals, l’atenció per telèfon o al 
mail somvallcarca@gmail.com i 
la implicació de farmàcies i her-
boristeries.•

“Ha vingut gent derivada de súpers 
o d’Amics de la Gent Gran o veïns 
també que ens contacten directa-
ment, com el cas d’una persona 
amb difi cultats immunològiques 
que necessitava algú que li tragu-
és a passejar el gos o dues persones 
sense llar de plaça de la Vila a qui 
els portem menjar dos cops al dia”, 

explica Ruano seguint la casuística 
que ha hagut d’atendre la xarxa de 
Gràcia aquests dies. 

La línia d’assessorament labo-
ral de la xarxa de Gràcia també ha 
rebut consultes continuades (44 la 
primera setmana i “cinc o sis per 
dia”) i com a exemple d’efectivitat 
aquest dijous es va poder subminis-
trar en una hora un oxipolsímetre. 
Ara les feines principals se centren 
en la producció des de casa de mas-
caretes, que s’han redistribuït a es-
pais com el CAP Vila de Gràcia, el 
Refugi Residència d’Obreres o la 
Fundació Arrels. “Som 50 perso-
nes, unes 15 cosidores; estem pri-
oritzant hospitals; ja hem lliurat 
150 mascaretes, i també fem bates 
i gorres”, diu Marta Albertí.

La força de la 
xarxa: dijous van 
aconseguir un 
oxipolsímetre 
en una hora

Tanca Casa Fuster 
i l’hotel 1882 veu 
difi cultats fi ns 
al 15 d’abril
L’hotel Casa Fuster ha 
tancat aquest dimarts 
un cop ja han marxat els 
últims clients que encara 
s’hi allotjaven. L’Hotel 
1882 ja va tancar vendes 
ara fa 15 dies i els últims 
allotjats van marxar 
dimecres de la setmana 
passada; l’establiment, 
que està “de guàrdia”, ha 
demanat als clients que 
han reservat fi ns al 15 
d’abril que hi contactin.

Breus

Lluïsos aplicarà 
un ERTO de 
dos mesos i 
reduirà quotes
Lluïsos de Gràcia ha 
anunciat un expedient 
de reducció temporal 
d’ocupació per a abril i 
maig i descomptarà tres 
euros a la quota dels socis. 

L’Ateneu de Fabricació fa 
màscares i Gràcia gestiona 
ja l’hospital del Guinardó
L’Esperança frega la situació crítica: ja té tres plantes per a infectats
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4 Societat
La promoció de pisos de luxe a 
l’antiga seu de CDC de Còrsega 
s’amplia però no reactiva les obres
L’Ajuntament atorga una modifi cació de llicència per ampliar els habitatges d’11 
a 19, els quals ja no superaran els 200 metres quadrats per “raons comercials”

A. B.

Aviat farà quatre anys que 
l’eix Jardinets-Còrsega, 
una de les zones del dis-
tricte de Gràcia amb més 
densitat de pisos i places 

d’oferta turística en relació a veïns, 
va fer un salt endavant en aques-
ta dinàmica amb l’anunci per part 
d’un grup inversor asiàtic de la 
compra de l’antiga seu central de 
CDC, al 331 del carrer Còrsega. El 
partit, que s’hi havia instal·lat allà 
el 1998 comprant unes oficines 
d’Enher, va deixar el bloc d’ofi cines 
a mitjans del 2016 avalant l’espai 
com a fi ança del cas Palau, i a fi -
nals d’aquell any es va anunciar el 
projecte de gran rehabilitació per 
encabir onze pisos de luxe d’entre 
200 i 400 metres quadrats.

El temps ha passat sense grans 
canvis a l’interior, més enllà de la 
primera empenta d’obres d’ender-
roc intern, i res s’havia mogut en 
els últims mesos fi ns a aquest mes 
de març, quan la Gaseta Municipal 
de Barcelona va fer pública una 
modifi cació del projecte de la lli-
cència ja concedida. Seguint amb 
l’endarreriment habitual que 
l’Ajuntament registra entre les lli-
cències concedides publicades en 
aquest butlletí municipal respecte 
de quan s’han atorgat, la modifi ca-
ció de Còrsega 331 datava de l’oc-
tubre de 2019.

La nova proposta amplia la pro-
moció immobiliària dels 11 habi-
tatges previstos  a un total de 19 i 
hi detalla a més a més “un local co-
mercial, espais comuns, 19 trasters, 

L’antiga seu central de CDC, amb les obres aturades. Foto: A. V.

El repor

“El menjar és un dels detonadors 
de records més poderosos”

Neix l’Associació Gastronòmica Ignasi Domènech a la Bodega del 
Sol, a l’espera de reprendre l’activitat després del coronavirus

Carina Bellver

E l confi nament pel coronavi-
rus ho ha parat tot. També 
l’activitat de l’Associació 

Gastronòmica Ignasi Domènech, 
que comparteix espai a la 
Bodega del Sol, un dels establi-
ments d’aquesta emblemàti-
ca plaça. Fa només un parell de 
mesos que la fl amant entitat va 
començar a rodar amb l’objectiu 
d’experimentar, divulgar i pro-

mocionar el maridatge gastronò-
mic a través de tasts, xerrades i 
degustacions.

“Tenim un objectiu didàctic: 
explicar el valor de les cerveses 
artesanes, dels vins i dels licors 
a través del seu procediment de 
producció i del maridatge gastro-
nòmic. A vegades, no es consu-
meixen certs productes no pel 
cost sinó per desconeixement”, 
assegura Gerardo Barrera, col-
laborador i membre d’aquesta 
associació que, amb el seu nom, 

vol retre homenatge a Ignasi 
Domènech, un dels grans mestres 
cuiners i gastrònoms catalans de 
postguerra, autor d’una trente-
na de llibres. Entre ells, destaca 
La cocina de recursos. Deseo mi co-
mida, en què relata els anys terri-
bles de la Guerra Civil a través de 
receptes que rescaten la cultura 
gastronòmica de la precarietat. 
Ara bé, l’autor és més conegut per 
La Teca, tot un clàssic i best-seller 
de la cuina catalana casolana. “El 
menjar, més enllà de ser un art, 

és possiblement un dels detona-
dors de memòries i records més 
poderosos que existeixen”, afe-
geix el Gerardo.

L’entitat es va estrenar amb la 
nit basca, un tast-maridatge de 
cerveses i pintxos euskalduns. 
Ara la seva activitat està en 
stand-by per la quarantena però 
esperen poder reprendre el seu 

calendari d’activitats farcit de 
propostes, entre les quals, la pos-
sible presentació d’una cerve-
sa artesana vinculada al festival 
Rec d’Igualada i activitats didàc-
tiques a l’entorn dels vins biodi-
nàmics. Per a aquells interessats, 
fer-se’n soci no té cap cost. L’únic 
requisit per formar-ne part és 
ser major d’edat.•

Els socis de l’associació en una trobada recent. Foto: S.M.

Queixes per manca de precaució 
sanitària a les obres de Vedruna. 
Veïns del carrer Gran s’han queixat 
aquesta setmana, a vegades a crits 
des dels balcons, per la manca de 
precaució sanitària que s’estaria 
cometent en les obres d’ampliació de 
l’escola Vedruna. Els veïns expliquen 
que a l’obra no es porten mascaretes ni 
guants ni es mantenen les distàncies.

28 places d’aparcament per a cot-
xes, 8 places per a motos i 36 places 
per a bicis”. Fonts coneixedores del 
projecte, que no es pot consultar en 
detall pel tancament de les ofi cines 
municipals com a conseqüència de 
la crisi sanitària, han apuntat que el 
principal canvi limita els nous pisos 
a no més de 200 metres quadrats 
per “raons comercials”. Altres fonts 
pròximes a la promoció han afegit 
que el canvi no obeeix a una reac-
tivació immediata de les obres, te-
nint en compte sobretot que la re-
forma ara mateix obligaria a cedir 
un 30% de la fi nca per a habitatges 
de protecció ofi cial.•

Breus

Casa Vicens activa
un ‘pasapalabra’  
per conèixer 
millor Gaudí

Casa Vicens, tancada des 
del 12 de març per la crisi 
sanitària, ha activat fi ns 
a l’11 d’abril un concurs 
a l’estil pasapalabra per 
ampliar els coneixements 
dels internautes sobre 
Gaudí. “Ho vam pensar 
a partir de la petició dels 
visitants de conèixer més 
la fi gura de l’arquitecte”, 
apunten fonts de Casa 
Vicens. El concurs, que 
es fa a través del canal 
Instagram Stories, es 
presenta com a “acció 
cultural” i es renova cada 
dia de dilluns a dijous.

Protegim 
L’Illa ajorna el 
debat del pla per 
salvar Vallmitjana
La plataforma Protegim 
L’Illa, que en les últimes 
setmanes s’havia 
concentrat a reivindicar 
el Taller Vallmitjana del 
carrer Astúries dins del 
debat de modifi cació del 
pla urbanístic de Rambla 
de Prat, ha preferit ajornar 
un posicionament veïnal 
“fi ns que l’emergència 
actual hagi estat 
superada”. “Quan això hagi 
acabat, ens reunirem i ho 
debatrem com sempre 
hem fet”, han dit.
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Les ‘expos’ de 
la Revolta de 
les Quintes, fi ns 
al setembre res

La programació especial 
amb motiu dels 150 
anys de la Revolta de 
les Quintes, que només 
inicialment es va 
mantenir viva pel que fa 
a les exposicions de la 
biblioteca Jaume Fuster 
(a partir de del 15 d’abril) 
i de la Violeta (a partir de 
l’1 d’abril), també ha saltat 
en aquest àmbit. Districte 
i Taller d’Història han 
pactat el setembre com a 
nova data per a la mostra 
de la Violeta i encara no 
hi ha res decidit sobre la 
mostra de la biblioteca, 
la més ambiciosa, 
comissariada pel Taller en 
col·laboració amb l’Arxiu 
Municipal.

Breu

Albert Balanzà

La polifacètica activista lo-
cal Dolors Làzaro, puntal 
històric del Centre Excur-
sionista, militant d’Esquer-
ra, arqueològa de formació 

i professió, i una de les grans da-
mes de Gràcia, va morir el pas-
sat cap de setmana a l’edat de 85 
anys i va ser incinerada dilluns al 
Tanatori de Collserola en la més 
estricta intimitat a causa de les 
restriccions imposades per la cri-
si sanitària. A l’enterro només hi 
van poder accedir les fi lles com a 
representació principal de la fa-
mília.

Làzaro, veïna de la Travessera 
i molt vinculada sempre al Taller 
d’Història i a l’Associació d’Arte-
sans, va rebre el reconeixement 
a tota una trajectòria el 2017 amb 
la Medalla d’Honor de Barcelona 
i el 2018 va llegir el manifest de la 

Làzaro, quan va ser entrevistada per aquest setmanari el 2017. Foto: A.B.

Adéu a l’activista Dolors Làzaro, 
puntal del Club Excursionista i 
una de les grans dames de Gràcia
L’entitat, que també ha vist traspassar aquesta setmana Guillem Martín i Brasó, excoordinador 
de la Matagalls-Montserrat, farà un homenatge a l’exvicepresidenta quan passi la crisi sanitària

El president del Club Excur sio-
nista de Gràcia, José Lloret, ha re-
cordat Làzaro, que va ser vicepre-
sidenta de l’entitat i presidenta 
durant més de 25 anys de la secció 
cultural, com una dona “valenta, 
compromesa amb el país i, sens 
dubte, tot un referent per al CEG”. 
L’expresident del club i exregi-
dor de Gràcia, Ricard Martínez, 
ha posat en relleu la figura de 
Làzaro com a representant d’una 
“generació que va haver de lluitar 
i que va mantenir la fl ama d’un 
activisme cultural permanent”. El 
Club Excursionista ha assegurat 
que Làzaro rebrà un homenatge 
de l’entitat en els propers mesos. 
De fet, aquesta ha estat una set-
mana negra al club, perquè també 
ha trascendit la mort de Guillem 
Martín i Brasó, coordinador his-
tòric de la Matagalls-Montserrat 
i del butlletí social durant molts 
anys i nebot de l’historiador 
Miquel Brasó.•

Diada 2018 a Gràcia. En una entre-
vista a L’Independent (vegeu nú-
mero 674), Làzaro es reivindicava 
deixeble de l’historiador i arqueò-
leg Miquel Brasó, recordava com 
son pare li va fer aprendre la pas-
sió per la muntanya i com allà hi 

va trobar amics “durant 80 anys”. 
Amb la seva parella, Josep Castellà 
va formar un tàndem d’arqueòlegs 
que els va dur a inaugurar el mu-
seu local de Prats de Rei, que porta 
el nom de Castellà, i a fer expedici-
ons per tot el món.
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A. V.

Trobar una cistella per casa 
és relativament fàcil, una 
paperera o un cubell de la 

roba pot complir perfectament 
aquesta funció i sinó que els hi 
preguntin els jugadors de bàs-

quet. Per això els clubs graci-
encs no perden el temps, i com 
que totes les intal·lacions es-
portives estan tancades aquests 
dies han buscat noves soluci-
ons alternatives i creatives. El 
Bàsquet Claret ha fet una sessió 
virtual de tecnifi cació a càr-
rec dels jugadors del club, els 

germans Pere i Pau Carrión, i 
han proposat un repte com el 
de cantar l’himne del club amb 
tota la família. Sota el hashtag 
#blausacasa, els jugadors i juga-
dores dels Lluïsos de Gràcia han 
demostrat que intenten no per-
dre la forma des de casa, i com 
els que tenen una petita cistella 

de joguina a casa practiquen la 
punteria. El Safa Claror utilit-
zen el hashtag #safarepte perquè 
els jugadors i jugadores propo-
sin el repte més original pos-
sible, també hi han participat 
algun dels entrenadors, i han 
promès un premi per aquell qui 
ho aconsegueixi.

El CB Coll no es queda enrere, 
i el Martí, un jugador del club 
ha proposat diversos exerci-
cis per realitzar des del menja-
dor de casa. Al Vedruna Gràcia, 
aquesta setmana alguns entre-
nadors s’han reunit a través de 
videotrucades amb els seus ju-
gadors per posar-se al dia, dis-
treure’s, i ja han quedat per la 
setmana vinent, per fer activitat 
física tots junts.•

Esports

Un jugador de l’equip mini dels 
Lluïsos practicant a casa. Foto: Cedida

L’Europa presenta un 
ERTO que afecta els 41 
treballadors del club
Dos casos en risc pel coronavirus: el delegat, 
Andreu Sánchez, està ingressat en una situació 
estable, i l’ajudant Nacho de Prada, aïllat a casa

Albert Vilardaga

L a situació d’emergència sa-
nitària per la propagació del 
Covid-19 ha obligat a suspen-
dre tota l’activitat esportiva 
i la Junta Directiva de l’Eu-

ropa s’ha vist obligada a prendre 
decisions extraordinàries. El con-
junt escapulat ha presentat un 
Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació que afecta els 41 tre-
balladors i treballadores del club: 
el personal d’ofi cines, de manteni-
ment de camp, els coordinadors es-
portius, els fi sioterapeutes i també 
la plantilla del primer equip mas-
culí. Una de les altres mesures que 
s’han pres des del club i ja s’ha in-
format les famílies és que no s’eme-
tran les quotes del mes d’abril del 
Futbol Formatiu, el Femení i l’Es-
cola. L’Europa no és l’únic club que 
s’ha vist obligat a prendre aquest 
tipus de decisions, i altres com el 
Prat, L’Hospitalet o el Llagostera 
també s’han vist obligats a pren-
dre decisions semblants.

El president del club, Víctor 
Mar tínez, ha valorat les mesu-
res que s’han pres: “són deci sions 
complicades, crec que hem pres 
les mesures que havíem de pren-
dre i vull aprofi tar per agrair a tots 
els treballadors l’empatia per ha-
ver entès la situació d’excepciona-
litat que estem vivint”. “Serà una 
època complicada a nivell econò-
mic, caldrà seguir pagant impos-
tos, seguretat social o l’IVI, espe-

rem superar aquesta situació i 
poder posar-nos al dia de tot”, ex-
plica el president. La pitjor part 
se l’han endut dos positius per co-
ronavirus: el delegat del primer 
equip, Andreu Sánchez, ingressat 
però en situació estable, i l’aju-
dant Nacho de Prada, que presen-
ta símptomes i està aïllat a casa.

D’altra banda, el dimecres es 
van complir cinc anys des que 
l’Europa va aixecar la tercera Copa 
Catalunya de la seva història des-
prés de derrotar el Girona per 2 a 
1. El periodista escapulat, Ignasi 
Trapero, ha tingut ben conten-
ta a l’afició i va fer una convoca-
tòria per reviure el partit a través 
de Youtube, en base al DVD que va 
editar L’Independent, i el van seguir 
plegats més de 250 espectadors.•

El Nou Sardenya fa dues setmanes que ha aturat tota l’activitat. Foto: Àngel Garreta

Mor l’exjugador Benet Joanet. 
El que va ser porter del club 
les temporades 55/56, 56/57 i 
64/65 ha mort aquesta setmana 
a l’edat de 84 anys. Joanet 
va arribar primer cedit de 
l’Espanyol, després va jugar al 
Zaragoza, l’Espanyol, el Terrassa 
i el Deportivo de la Corunya 
abans de tornar a defensar 
la samarreta escapulada.

Breus

El tennis taula de 
Lluïsos proposa 
un concurs entre 
els seus jugadors

L’entitat dels Lluïsos de 
Gràcia està tancada, els 
jugadors de la secció de 
tennis taula estan a casa, 
i per seguir connectats 
els responsables han 
proposat un original joc 
de preguntes i respostes 
que van actualitzant 
a les xarxes socials 
pràcticament de forma 
diària. Les activitats són 
molt variades: activitat 
física, vídeos de partits 
històrics per gaudir-los 
i analitzar-los, consultes 
teòriques sobre diferents 
habilitats d’aquest esport, 
preguntes sobre pel·lícules 
o pròpies de la secció. 

La gimnàstica 
gracienca segueix 
treballant per no 
perdre la forma
Les esportistes del Gràcia 
Gimnàstic Club, de l’AE 
Gràcia i de La Salle 
no s’aturen i les seves 
entrenadores els hi han 
fet arribar diferents 
exercicis adaptats perquè 
segueixin treballant des 
de casa. Les esportistes 
han adequat diferents 
espais de la llar i des 
del Gràcia GC han ofert 
classes virtuals dos dies a 
la setmana.

El repor

Afi nant la punteria i la tècnica 
individual des del sofà de casa

Els equips de bàsquet busquen alternatives i motivacions 
noves que substitueixin els entrenaments i la competició
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Gràcia aprova mesures 
pròpies per reduir emissions

editorial

Les lliçons
d’una crisi

El Fem Mercat i el Mercat de Pagès de Vallcarca han suspès, 
per ara, l’activitat, seguint les directrius de l’Agència de Salut 
Pública, que ha prohibit la celebració de tots els mercats a 
l’aire lliure. La propera edició d’aquesta proposta sorgida 

el 2017 amb la intenció de facilitar relacions veïnals i tenir 
opcions de compra de proximitat i amb criteris sostenibles 
encara no té data, però els seus impulsors n’han volgut 
valorar la trajectòria i els objectius.

Llum verda a les iniciatives de govern sobre emergència climàtica
Sense concessions i amb unes con-
seqüències socials i econòmiques 
encara difícils de quantifi car, la crisi 
del coronavirus també està tenint 
efectes en el medi ambient. Ja s’apun-
tava en el número anterior d’aquest 
setmanari: els nivells de diòxid de 
nitrogen en els darrers dies a la 
ciutat, i per tant a Gràcia, han caigut 
signifi cativament, fi ns i tot per sota 
del recomanat per l’Organització 
Mundial de la Salut. Tot allò que sem-
pre s’ha plantejat com una via per 
reduir la contaminació i protegir la 
salut de les persones, ara s’ha hagut 
de posar en pràctica de manera dràs-
tica. No ens queda una altra. Però 
tampoc ens queda una altra si no ens 
plategem amb la mateixa urgència el 
canvi de model que és necessari per 
mantenir el planeta en condicions 
dignes per a totes les persones que 
l’habiten. Si volem ciutats saludables 
s’han d’aplicar totes les mesures 
amb responsabilitat i urgència. Un 
primer pas ha estat la declaració 
de l’emergència climàtica per part 
de l’Ajuntament de Barcelona, una 
mesura que s’ha vist reforçada pel 
govern del districte, que posarà en 
marxa els propers anys tot un paquet 
d’iniciatives que busquen revertir 
la situació ambiental que el nostre 
model econòmic i social actual han 
provocat. Aquests dies cal ser obedi-
ents, per responsabilitat i solidaritat. 
Estem fent cas a les autoritats sanità-
ries i els experts que ens diuen que 
ens quedem a casa. Fem-ho. I després 
també fem cas a tota la comunitat 
científi ca que ens diu, també amb 
urgència, que rectifi quem.

Cedida

El proper Fem Mercat, contra el canvi climàtic

Gràcies al suport de:
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès
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Serveis d’interès

l’emergència climàtica justifi cada 
pels darrers estudis del Grup 
Intergovernamental d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic, que 
asseguren que si la temperatura 
mitjana global de la Terra supera 
1,5 ºC d’augment provocaria 
danys irreversibles per a la nostra 
supervivència. L’objectiu és orien-
tar “urgentment” tot el sistema 
per deixar a zero les emissions 
de carboni el 2050. El Districte 
pretén, doncs, reforçar les pro-
postes de ciutat amb iniciatives 
concretes a l’àmbit local. 

El primer eix té a veure amb el 
model urbà, i inclou el desplega-
ment d’una superilla a Camp d’en 
Grassot, la pacifi cació d’escoles, 
l’increment del verd públic o 
l’impuls dels corredors verds. En 
aquest punt, JuntsxCat va ma-

El Districte reforça la declaració de 
l’Ajuntament sobre emergència climàtica
La declaració d’emer-

gència climàtica feta 

per l’Ajuntament de 

Barcelona a principis 

d’any ha tingut efectes 

en l’àmbit local amb 

una mesura -aprova-

da per unanimitat a 

la passada sessió ple-

nària- que contempla 

accions concretes per 

frenar les emissions i 

revertir els efectes de 

la crisi climàtica global.

Unir forces amb d’altres distric-
tes i ciutats en la batalla contra el 
canvi climàtic. Així va arrencar la 
defensa per part del govern del 
districte de la mesura presentada 
al darrer ple, i que va comptar 
amb el suport general de la resta 
de forces polítiques. Es tracta 
d’una proposta que compta amb 
sis eixos principals i un total de 
28 actuacions concretes que 
aporten “millores a l’espai públic”, 
pretenen “protegir els infants de 
la contaminació, avançar cap a un 
model sostenible de consum i in-
crementar l’educació ambiental”, 
segons va argumentar el regidor 
de BCN en Comú Yosef Quadura. 

El passat de gener l’Ajunta-
ment de Barcelona va declarar 

Albert Vilardaga

La mesura incideix en la millora de la xarxa de carrils bici, impulsada al mandat anterior 

nifestar el seu desacord amb la 
iniciativa de Camp d’en Grassot 
per no veure-la “factible ni útil”, 
tot i confessar que “com a con-
junt” hi donaven suport. Sí que 
va ser inclosa la seva esmena de 
rendiment de comptes per saber 
si les propostes que es portin a 
terme funcionen o no, i a mig i 
fi nal de mandat se n’avaluaran. 

Pel que fa al model de mobilitat, 
es prioritzarà l’accessibilitat de 
voreres, les zones de vianants, les 
escales mecàniques com les de 
la baixada de la Glòria, la millora 
de la connectivitat de la xarxa 
de carrils bicis, la freqüència dels 
busos de barri i el desplegament 
del pla de motos (veure l’Inde-
pendent 788).

Al tercer eix, referent al model 
d’energia, la mesura de govern 

Silvia Manzanera proposa incrementar “notable-
ment” les energies renovables 
al districte a edificis públics 
o privats “i fi ns i tot a l’espai 
públic”, el foment de l’accés als 

ajuts d’eficiència energètica i 
incrementar l’estalvi energètic 
als equipaments.

Pel que fa al model de consum 
i residus, el Districte proposa 
seguir avançar amb l’ambien-
talització de les festes de barri 
més enllà de la Vila, fomentar els 
mercats d’intercanvi i aconseguir 
un increment en la separació 
de residus al districte. Sobre el 
model d’alimentació, es pretén 
ampliar la xarxa d’escoles més 
sostenibles i crear un mapa de 
cooperatives i comerços de pro-
ductes ecològics i de proximitat. 

L’últim eix, l’educactiu, em-
fatitza el rol de la responsable 
del clima al districte i proposa 
organitzar dies o setmanes de 
conscienciació perquè, segons 
Quadura, “sense educació no 
hi haurà un canvi d’hàbits”. Per 
últim, la mesura també inclou 
la creació de refugis climàtics, 
programes per explicar l’impacte 
que té el canvi climàtic sobre les 
dones i els col.lectius vulnerables.

Per Toni Ribas

La comunitat científi ca i el moviment ecologista porten molt 
temps alertant que cal actuar ja, i amb decisió, per mitigar els 
efectes del canvi climàtic. Fins ara se’ls ha fet poc o nul cas.

Però vet aquí que algunes de les mesures exigides i sistemà-
ticament ignorades ara s’han hagut de prendre en molts llocs 
del mon per aturar la pandèmia del coronavirus. En demanar 
que la població es confi ni i prohibir tota aquella activitat que no 
sigui essencial, s’ha reduït moltíssim la mobilitat, tant en vehicles 
privats de combustió com en avions i vaixells, ha baixat radical-
ment el consum d’energia i també l’activitat industrial. Com a 
conseqüència, a la Xina, al mes de febrer es van reduïr les emis-
sions de CO2 en un 25%. I això va ser així perquè es va reduïr 
prop d’un 40% l’activitat industrial, els vols nacionals van caure 
un 70%, i l’activitat de les refi neries de petroli va caure en picat.

A escala local es veuen també els efectes. A Barcelona, on 
també ha caigut molt la mobilitat, els nivells de contaminació 
són els més baixos de la història recent, molt per sota fi ns i 
tot dels valors recomanats per l’OMS.

La paradoxa és molt gran. Tot el que no s’ha volgut fer 
fi ns ara per no perjudicar l’economia, es fa ara per aturar 
el Covid19. I els governs reaccionen per mitigar els efectes 
socials que la caiguda de l’activitat econòmica pot provocar: 
injeccions de líquid, eliminació del límit del deute dels estats, 
propostes de renda bàsica garantida... De sobte, tot el que 
era anatema per fer front a l’emergència climàtica és sobre la 
taula i es posa en marxa arreu. La pandèmia ha provocat un 
decreixement forçat i es demostra que el sistema no era into-
cable. A la banda de la població, es fan sacrifi cis inimaginables 
en unes circumstàncies normals. I el mon no s’enfonsa.

La conclusió és que davant una amenaça que es percep com 
imminent i letal, tant la població com els governants actuen 
amb decisió. Per què l’emergència climàtica no es percep així?

Coronavirus i clima
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A més, en la seva essència 
també s’hi troba la voluntat 
de facilitar relacions veïnals 
segures i saludables. I en cada 
esdeveniment organitzat es 
materialitzen i es fan present 
aquestes pràctiques.

Han passat tres anys des de la 
primera edició del Fem Mercat 
Vallcarca i en aquest temps el 
projecte ha pres forma i ha gua-
nyat pes en el teixit del barri. 
En el decurs de les vuit edicions 
celebrades, el Fem Mercat ha 
esdevingut un espai de refe-
rència pel que fa a temàtiques 
vinculades al consum conscient, 
el malbaratament alimentari, la 
reducció de residus, les alterna-
tives de consum, entre d’altres.

El Fem Mercat arriba a la 9a edició i es 
consolida a Vallcarca amb la mirada 
posada en l’emergència climàtica
La placeta del metro Vallcarca s’omplirà de paradetes, activitats i reflexions sobre 
el consum conscient i la crisi climàtica en la propera edició, encara sense data

D’altra banda, una de les 
motivacions que van fer néixer 
el projecte del Fem Mercat Va-
llcarca el 2017 va ser la manca 
d’opcions al barri a l’hora de fer 
una compra de proximitat i amb 
criteris sostenibles. Avui, des-
prés de tres anys i 8 edicions, 
i gràcies a l’èxit de la iniciativa 
també gaudim d’un mercat de 
pagès setmanal que ha aconse-
guit consolidar dinàmiques de 
consum alternatives basades 
en una relació propera entre 
productores i consumidores a 
Vallcarca.

Tot i que els dos projectes 
són independents no s’enten-

drien l’un sense l’altre, el Mer-
cat de Pagès ha entomat el 
repte d’oferir cada setmana 
productes de proximitat, tem-
porada, artesanals i ecològic 
per tal de mantenir l’hàbit de 
baixar a plaça els dissabtes al 
matí. A més, aposta per petites 
productores i cooperatives, 
criteris que també comparteix 
amb el Fem Mercat Vallcarca.

En el cas del Fem Mercat, 
l’enfocament comunitari a tra-
vés de l’enxarxament amb col-
lectius i veïnat del barri el con-
verteix en un espai d’intercanvi, 
no només de sabors, sinó també 
de sabers. La transversalitat i la 
voluntat d’esdevenir quelcom 
més que un mercat ha fet que 
cada edició les activitats i tallers 
tinguessin més presència.

Així doncs, la complementa-
rietat dels dos projectes enri-
queix el teixit veïnal i el dota 
d’alternatives pràctiques i d’es-
pais de refl exió i participació 
que generen noves propostes 
i dinàmiques de consum crític 

i just social i ambientalment.
Actualment, i després d’un 

debat intern, el grup impulsor 
del Fem Mercat vol mantenir 
el seu caràcter autogestionari 
i una periodicitat semestral, 
incorporant això sí, activitats 
paral.leles com cinefòrums a 
l’espai comunitari de la Fuste-
ria, tallers o accions puntuals. 
En la propera edició es posarà 
el focus en l’emergència climà-
tica i la campanya #ElFumEns-
Mata, en gegada fa un mes al 
barri per denunciar la conta-
minació que pateix el veïnat. 
Com a cada edició hi haurà 
espai infantil, botiga-gratis, 
ràdio en directe, un espai de 
xerrades divulgatives, barra de 
bar i dinar popular amenitzat 
amb un concert. A més, desta-
quen algunes activitats com els 
tallers d’intercanvi i reparació, 
rutes pel barri i la creació d’un 
mural participatiu.

Un dissabte més, quan es 
puguin celebrar de nou els 
mercats al carrer, la placeta 
del metro Vallcarca tornarà 
a oferir la possibilitat de fer 
mercat i fer barri.

La setena edició del Fem Mercat, celebrada el passat estiu

Fem Mercat

Cedida

El Fem Mercat de Va-

llcarca es consolida 

la placeta del metro 

Vallcarca. Després de 

vuit edicions, el pro-

jecte s’ha consolidat 

com a iniciativa ben 

arrelada al barri que 

fomenta el consum 

conscient i l’apropia-

ció de l’espai públic.

En aquests tres anys el 
projecte ha pres forma 
i ha guanyat pes en el 

teixit del barri

El grup impulsor 
vol mantenir 

el seu caràcter 
autogestionari i una 

periodicitat semestral

Gràcies al suport de:
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“El sòl pelvià és un món de silenci i
tabús; és hora de despertar neurones”

Dius que encara no es parla amb 
normalitat del sòl pelvià. Tan poc 
hem avançat?
No es parla amb normalitat perquè és ple 
de vergonyes, per les seves connotacions 
encara és una part del cos plena de ta-
bús. És evident que estem millor que les 
nostres àvies i les nostres mares però 
hem avançat poc. Com dic jo, el món de 
l’entrecuix està molt verd. 

Aquest desconeixement pot ser 
perjudicial?
Sí, perquè les dones pateixen els seus pro-
blemes en soledat. Els tòpics són dolents 
per això és tan important la informació, 
el coneixement ens permet escollir, és la 
clau. La idea del llibre és despertar neu-
rones, no és un llibre d’exercicis. Com a 
defensora de la cultura de la salut el meu 
objectiu és fer despertar neurones. Ara 
és temps de pensar.

D’on ve el teu interès?

Mireia Grossmann és osteò-

pata i fi sioterapeuta especia-

litzada en el món del sòl pel-

vià. Dirigeix el centre de salut 

Espai Alè, al passeig de Sant 

Joan, i acaba de publicar ‘El 

suelo pélvico al descubierto’ 

(RBA). Prolapses, dolor lum-

bar, pèrdues d’orina o disfun-

cions sexuals són algunes de 

les alteracions que les dones 

poden patir si no reconnecten 

amb el seu perineu. Diu que 

aquest és un món de silenci 

i vergonya, per això dedica 

molts esforços a la difusió.

La fi sioterapeuta gracienca Mireia Grossmann, especialitzada en sòl pelvià

Silvia Manzanera

Cedida

Vaig tenir la sort d’estudiar la carrera de 
fi sioterapeuta als 40 anys. L’assignatura 
del món femení em va causar un fort 
impacte, com a dona i com a professional, 
i em vaig adonar que no sabia res del 
món pelvià, no existia, tothom pensa que 
funciona en automàtic. Vaig ser conscient 
d’aquest silenci i vaig sentir la necessitat 
de comunicar-ho. Primer, com a dona, 
vaig aprendre-ho tot sobre aquest món, 
i després vaig voler compartir-ho amb 
d’altres dones. Vaig començar per les 
xerrades, després els vídeos a les xarxes 
socials... I que cadascú faci el que vulgui 
amb aquesta informació. 

O sigui que no fem res fi ns que 
no notem problemes.
És el que dèiem abans dels tòpics, que fan 
molt mal. Quan una dona sent que té un 
problema, o li fan una primera consulta 
per dir-li que té una dolència, primer és 
transmetre-li un missatge de tranquil.litat, 
ha de saber que els músculs estan vius, 
i per tant, se’t girarà feina: és el teu cos 
i la teva responsabilitat, s’ha de cuidar i 
exercir. Amb el cos, i per tant quan té a 
veure amb la zona pelviana, no s’ha de 
tirar la tovallola. La gent busca solucions 
fàcils però tot pot canviar i millorar.

La clau pot ser, doncs, la pre-
venció?
Tota dona hauria de passar en algun mo-
ment per una fi sioterapeuta de sol pelvià, 
i no només per ginecologia o urologia, 
perquè tenim punts de vista diferents. 
Nosaltres no mirem només si el múscul 
té força, la força és només un aspecte, 
mirem la qualitat d’aquest treball. Està clar 
que després d’un part, la dona ha de fer-
se una valoració, perquè hi ha persones 
que són asimptomàtiques però potser 
tot està aguantat amb pinces. I a partir 
de la menopausa, també és un moment 
clau per fer-se una revisió, perquè tots 
els teixits fan un canvi. I no és que les 
dones en aquesta edat comencin a tenir 
problemes, sinó que la menopausa ha 
posat en evidència un sistema que ja jus-
tejava. En sòl pelvià la millor solució és fer 
prevenció, perquè si no estarem sempre 
posant pegats. Tenir pèrdues d’orina no és 
normal, encara que moltes dones pensin 
que sí i ho acceptin; s’ha normalitzat la 
anormalitat, i això és pervers.

Acabes de publicar el llibre ‘El su-
elo pélvico al descubierto’. Quins 
són els seus principals eixos? És 
més guia per a dones amb alguns 

problemes derivats d’aquesta 
zona o també per aquelles que 
volen saber com prevenir-los?
El principal eix és fer entendre què és el 
sòl pelvià, és un món que va més enllà 
d’entre les cames. Al llibre hi ha una pe-
titíssima part d’exercici, però la clau és la 
comprensió. Explica el que és necessari 
per conèixer el sòl pelvià, no és gens tèc-
nic. He volgut fer un llibre molt fresc i fàcil.

I quin són els principals proble-
mes d’obviar aquesta part del 
nostre cos?
Si no en fem cas, s’acumularan els pro-
blemes. Hem de tenir en compte que 
es tracta d’un conjunt de músculs que 
tanquen la pelvis. És la part de baix d’un 
sistema més gran; el sòl pelvià és el que 
rep els problemes. Qualsevol incidència 
de caire sexual, miccional o defecatòria és 
territori del sòl pelvià. Són tres especiali-
tats i cadascuna tracta només el problema 
des d’un punt de vista. Nosaltres, les fi sios 
de sòl pelvià tenim la mirada més gran, 
perquè al perineu és on es mostren els 
problemes però normalment no és la cau-
sa, aquí no es troba l’origen. Els ginecòlegs 
o els uròlegs es mouen en el terreny de la 
patologia. Per això és tan important que 
tots dos àmbits no s’excloguin sinó que 
es complementin. Primer anem al fi sio, i 
després anem al metge. Fem el recorregut 
de petit a gran.

Què és la gimnàstica hipopresiva? 
Per què dius que s’ha posat de 
moda?
La gimnàstica abdominal està creada per 
millorar la postura i el sòl pelvià però 
és un treball molt precís i tècnic i s’ha 
posat de moda, es fan classes al gimnàs o 
a centres cívics, infl uencers que diuen que 
la practiquen... És una eina molt poderosa, 
molt bona, però ha d’estar magnífi cament 
ensenyada. No ho dic per les professio-
nals que ensenyen, sinó que aprendre-la 
en grup no sempre pot ser positiu per a 
la persona, és una font de lesions. Si vols 
fer servir les hipos, s’han d’aprendre bé, 
perquè està pensada per reeducar el cos. 
Crec que hi ha vida més enllà de les hipos.

Gràcies al suport de:
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Editorial*

Premsa de proximitat en risc

El Aquesta crisi sanitària sense precedents, en la que tots estem im-
mersos, ens arriba en el pitjor moment. Els mitjans d’informació 
impresos i digitals, i en el nostre cas, la premsa de proximitat, que 

és el gran col·lectiu que representa l’AMIC amb 420 capçaleres, ve d’uns 
anys en què estem patint la transformació del nostre negoci, fent molts 
sacrifi cis, invertint en nous models, buscant respostes difícils a un futur 
incert. No hi ha dubte que som un veritable servei públic a la ciutada-
nia, a les nostres comunitats. Les ciutadanes i ciutadans necessiten sa-
ber, ara més que mai, què passa a prop seu, amb informació contrasta-
da, veraç i elaborada per professionals que saben fer la seva feina, i que 
coneixen de primera mà la realitat. (...)

Davant d’aquest panorama el sector reclama amb caràcter d’urgèn-
cia per tal de mantenir el servei a la comunitat: que de cara a demanar 
ajuts se’ns consideri un sector bàsic i estratègic, com reconeix la llei, 
afectat de ple per aquesta crisi sanitària del COVID19, ja que nosaltres 
hem de continuar treballant sense ingressos; suspendre de forma im-
minent el pagament d’impostos i cotitzacions de la Seguretat Social per 
a empreses i autònoms; agilitzar els tràmits dels ERTO per causa ma-
jor, sense interpretacions ni restriccions, per tal de garantir uns serveis 
mínims; moratòria en el pagament de crèdits, sobretot en el retorn de 
capital; crèdits de bancs amb garanties públiques, agilitzar la tramita-
ció i concessió i relaxar-ne els paràmetres de risc; ajuts a la reactivació 
de l’activitat per quan s’iniciï la recuperació; accelerar el pagament de 
subvencions concedides i campanyes publicitàries institucionals, i per 
aquest any, ampliar els imports dels ajuts; i agilitzar els tràmits per als 
ajuts estructurals del 2019 i obrir els de projectes.

Reclamem que les administracions tant Ajuntaments com 
Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i organismes públics, uti-
litzin els mitjans d’informació com a vehicle de comunicació i publici-
tat, incrementant les insercions que ajudin a pal·liar la manca i caiguda 
de publicitat privada. Això serà una p rova del seu compromís. Perquè el 
benestar d’una democràcia de qualitat, es basa en el dret a la informa-
ció lliure i plural.•

*Editorial conjunt dels mitjans adherits a l’AMIC 
(Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació)

Aquesta setmana podríem dir que ens hem acostumat a comp-
tar morts amb la mateixa poca sensibilitat que ho fem amb els 
accidents de trànsit o amb els refugiats. A nivell local no tenim 
dades però sí casos de gent coneguda o de gent gran que no 

mor pel coronavirus però que fa grossa la pesada motxil·la d’aquesta crisi. 
Cada cop són més les fonts que ens demanen que no expliquem el que de 
veritat passa als hospitals: només fent una ullada als plans de contingèn-
cia (canviants, insufi cients, ridículs) ja ens posaríem les mans al cap.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Lola Capdevila

L’enemic a batre, en aquest moment, 
és invisible però la imaginació i la 
solidaritat són ben visibles a la Vila. 

S’ha format una xarxa de suport mutu i 
innombrables grups de WhatsApp a pla-
ces i carrers per intentar ajudar a les per-
sones que viuen soles, a les més febles, a 
tothom qui ho necessiti. 

A través de les xarxes ens arriben ins-
truccions sanitàries, recomanacions per 
evitar episodis d’ansietat o depressió, 
taules per fer exercici físic, deures i pau-

tes perquè l’alumnat segueixi actiu..., hi 
ha persones que cusen mascaretes de 
protecció; altres cuinen, reparteixen ali-
ments, es mantenen oberts els establi-
ments imprescindibles, el transport... 
Quanta solidaritat!

També hi ha un gran esforç medià-
tic per mantenir-nos al dia i enviar-nos 
aplicacions, vídeos, informació rellevant 
o per distreure’ns, novel·les, poesia, mú-
sica, cançons, visites virtuals als centres 
d’art... Tot és benvingut però esperem 
que ningú tingui la barra d’alimentar el 
big data, amb tot això, fer-ne negoci i de-
bilitar la nostra privacitat i llibertat. 

I cada vespre obrim fi nestres per fer un 
reconeixement als serveis mèdics, perquè 
no defalleixin; i enlairem aplaudiments, 
cants i música, per sentir-nos acompa-
nyats i fer saber que som comunitat.•

Suport mutu de Gràcia

Que ningú tingui la 
barra de fer negoci 
i debilitar la nostra 
privacitat i llibertat 

Reconeixement
El proper dimarts (31 de març) acaben les 
activitats programades a l’entorn del 8 de 
març al districte de Gràcia, tal com indica 
el programa Dia de les Dones a Gràcia 2020. 
Però el cert és que van acabar abrupta-
ment el 12 de març quan es va indicar que 
calia aturar les activitats de caire col·lectiu 
i es van començar a anular les diferents 
convocatòries a causa de la epidèmia del 
COVID-19. Tots aquest dies l’agenda ens re-
corda les activitats a les que teníem previst 
apropar-nos durant aquest més de març.

S’està agraint, i amb tota la raó, la fei-
na del personal sanitari que se la juga 
cada dia, de les persones que treballen 
en serveis essencials (neteja, alimenta-
ció, serveis socials, atenció domiciliària, 
transports, farmàcies...). Veiem com la in-
ventiva ciutadana desplega una enorme 
creativitat, no sols entre sectors de la cul-
tura, sinó que va més enllà com l’educatiu 
o l’esportiu.Les xarxes veïnals es van om-
plint de veïnes i veïns que volen col·laborar 
i donar un cop de ma amb el que calgui, 
ajudant a una persona gran o assesso-
rant davant d’una desigualtat o injustícia. 
També per aquestes, on intentem aportar 
el granet de sorra, tot el reconeixement.

Malauradament hi haurà molts dies per 
parlar del coronavirus i les conseqüències, 
per això ara estaria bé reconèixer l’esforç 
de molts equipaments i entitats de Gràcia 
que han estat treballant per preparar la 
programació del 8M. Hi havia des de tea-
tre, xerrades, contes, tallers, cures o auto-
defensa a exposicions, cinefòrums, passant 
per la Grassonada Feminista, Risoteràpia 
per a Dones, rutes com La Gràcia de les do-
nes obreres, burgeses, artistes o la d’Ur-
banisme i Gènere del Coll, i el teatre i la 
música, amb obres com Ocho Mujeres o La 
Lola. Memorias de una mujer republicana, 
La Dona a la música, tallers de Dancehall, 
Gospel Singers, i documentals reivindica-
tius com Cadena Global de Cures i The Bass 
of Women, o la Collçotada feminista. Citar 
també les exposicions: Las Magas, Art i 
Feminisme, Dones i Aigua, Gordofòbia, o 
Cadena Global de Cures. Tot el reconeixe-
ment i suport, i recordar que els serveis 
d’atenció a les dones davant de situacions 
de vulnerabilitat o agressions masclistes 
continuen actius. Que el COVID-19 no ens 
escapci cap dret!
Àngels Tomàs, consellera de 
Feminismes de Gràcia
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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.
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Opinió convidada

Confi nament al quadrat

S ón les onze de la nit i pel carrer no passa ni una 
ànima, bé la fotografi a també podia haver-se fet 
a les 4.00 hores de la matinada, malgrat aquest 
joc de paraules no ha estat així, eren les 11.00 del 
vespre d’aquest dimecres al carrer Verdi davant 

dels cinemes, un dia de la setmana en què habitualment 
el carrer vull de gent amunt i avall, de cinema, de bars, 
de restaurants oberts, de recollida selectiva de mobles, 
de vida, de molta vida, en canvi avui, com fa més de deu 
dies, el rellotge s’ha aturat, com el dia de la marmota, re-
vivim aquesta solitud cada vespre, bé, si només fos a la 
nit, potser podríem donar les gràcies. És una solitud que 
es perllonga minut a minut al llarg del dia i que ens té 
confi nats a les nostres llars.

Ara bé, si tant sol fos això, potser podria baixar al car-
rer a passejar carret de la compra, anar a posar benzi-
na o anar a fer l’imbecil a qualsevol lloc. Doncs no, com 
a les set plagues, des de fa deu dies a sobre estic, estem 
també en quarantena pel virus.

Encara em ressonen les orelles, quan un amic meu em 
va trucar per avisar-me que la Montse, la meva dona, ha-
via estat exposada al contagi. Llavors que hem de fer?, 
vaig pensar, restablert el seny, i després de cercar les pau-
tes a seguir dictades via telèfon des del CAP, mudarem les 
nostres conductes quotidianes en aspecte sanitari i higiè-
nics, fi ns aquí cap problema, cali fer vida normal.

Però que és fer vida normal? A banda d’intentar fer 
teletreball, que podia fer més?, afortunadament aquests 
dies tant per xats, com per correus o per la premsa, tot-
hom intenta entretenir-te, potser sóc raret, em costa 
molt i quan dic molt, és molt prestar atenció hores i ho-

res a la pantalla del meu ordinador portàtil, d’intoxicar-
me de notícies i de fake news o de donar la barrila a tort 
i dret, entre posar-te el termometro, netejar la tapadora 
del wàter després de cada servei o comptar els dies que 
porto en quarantena, els reals i els que em toquen.

Per sort puc gaudir del balcó, una atalaia que a ban-
da de veure les meves plantes, em permet descobrir les 
cues que hi ha davant del supermercat, l’anà i venir de la 
gent, els giravolts dels cotxes policials i també molt im-
portant escoltar el que moltes veïnes i veïns fan per re-
cordar que estem vius, concerts i audicions de música, 
aplaudiments d’agraïments, etc.

Tot plegat mentre visc empeltat en la pandèmia, un 
moment en què em permet recordar i reviure, algunes 
de l’epidèmies del segle XIX, que vaig analitzar durant 
les meves investigacions sobre la festa major de Gràcia; 
la de la febre groga que va assolar la ciutat de Barcelona 
la tardor de 1870, curiosament aquest any es compleixen 
cent cinquanta anys, o la darrera epidèmia de colera que 
patí la ciutat l’any 1971, si, no m’he equivocat, segur que 
molta gent ja no ho recorda.

De tot plegat he après una cosa, que totes les epidè-
mies han acabat un dia, per tant la que estem vivint 
també finirà, però com totes deixarà una estela de di-
funts, molts dels quals mal acomiadats i que finalment 
només seran números de diferents estadístiques. Com 
a mínim, les víctimes del segle XIX enterrades en fossa 
comuna al cementiri de Poblenou, tenen unes plaques 
que les recorda.

Mentre jo, els de casa, comptem les hores de la nostra 
quarantena.•

Josep Maria Contel, historiador

El carrer Verdi, oferint una imatge inusual a les 11 de la nit d’un dimecres. Foto: Josep Maria Contel

El
bloc

El gran desastre

Lluís Bou

La crisi del coronavirus està sent un 
gran desastre, no només sanitari 
sinó també polític, com s’ha vist es-

pecialment a Madrid. La gestió política 
és un desgavell, amb contínues decisi-
ons errònies, i tot tenyit d’una concep-
ció arnada de l’Estat que ha fet pagar-
ne el preu a milers de persones.

Les rodes de premsa matinals de 
l’equip espanyol que coordina l’alarma 
s’assemblen molt a les escenifi cacions 
del franquisme, amb un deix militaris-
ta decimonònic que acaba acaparant 
el protagonisme. Voreja el surrealisme 
que això passi en un govern del PSOE i 
Podem.

El ministeri de Sanitat, que dirigeix 
Salvador Illa, canvia constantment d’es-
tratègia. Emparat pel nou 155 sanitari 
pel qual va optar Pedro Sánchez, el mi-
nisteri va decidir primer per requisar 
les màscares i altre material que anava 
trobant, fi ns al punt de provocar una 
revolta d’autonomies. S’ha fet viral un 
vídeo de la Guàrdia Civil que es vana-
glòria d’haver requisat màscares a Jaén 
per dur-les a l’hospital Infanta Sofi a de 
Madrid, que ha irritat tota Andalusia.

El ministeri de Sanitat va perdre 
també una partida d’1 milió de màsca-
res que havia negociat amb la Xina, per-
què els xinesos van témer que Espanya 
les confi scaria i les va acabar venent 
a Alemanya. Els dies que s’han perdut 
per aquest error eren or.

El govern espanyol ha actuat amb 
mentalitat colonial quan no ha permès 
la confi nació de Catalunya i quan s’ha 
entossudit a no tancar Madrid a l’es-
til del que aquí es va fer amb la conca 
d’Òdena. Ha defugit tota lògica sanità-
ria, com també ha fet durant les setma-
nes que s’ha oposat, sense donar cap ar-
gument, al confi nament total (excepte 
serveis essencials) que reclama el presi-
dent Quim Torra.

És incomprensible com un govern 
com l’espanyol pot ser una maquinària 
tan inútil en una emergència, quan ja 
tenia l’experiència del que havia passat 
a la Xina i Itàlia. És sorprenent, però 
també revelador.•

Opinió

Gràcies al suport de:
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Editorials i llibreters 
intensifi quen 
l’activitat a xarxes per 
preparar la tornada
“Hem d’aprofi tar aquest moment per potenciar els 
hàbits de lectura i fomentar la cultura”, assegura Bela, 
copropietària de Bookolic, nou espai a Providència

Silvia Manzanera

E l 12 de febrer la Bela i el 
Javi aixecaven la persiana 
de Bookolic al número 71 
del carrer Providència, sal-
tant així al món físic amb 

un projecte de llibreria de segona 
mà, editorial i espai cultural. Un 
mes més tard van haver d’abaixar 
la persiana, com la resta de com-
panys del sector. “La nostra inten-
ció no és tancar definitivament 
perquè hem invertit molt així que 
ens preparem per a la tornada”, ex-
plica la llibretera gracienca. Per 
això, aquests dies a més de seguir 
actius a través de les xarxes socials 

(30, 45 o 60 euros) i rep un paquet 
on trobarà 2, 3 o 4 grans llibres 
sorpresa amb una temàtica esco-
llida amb la llibretera.

Per la seva part, l’editorial Bla-
ckie Books va posar en marxa la 
convocatòria Relats confi nats, una 
antologia de textos curts escrits a 
casa sobre fets i històries que tin-
guin lloc, “de manera íntegra”, fora 
d’elles. I  aquest mateix dimecres 
ja han compartit els deu primers. 
L’agenda setmanal de l’editorial 
gracienca inclou una classe d’exer-
cici amb versos i poemes; aquest 
divendres toca Sylvia Plath. I dis-
sabte 28 de març, taller d’escriptu-
ra amb El Hematocrítico dirigit als 
més petits.•

Casa Anita, la llibreria del 4t1a.
Oblit Baseiria, llibretera de Casa 
Anita, ofereix aquests dies la seva 
biblioteca de casa a les veïnes 
de l’edifi ci on viu. “A casa nostra 
hi ha un munt de llibres i us 
oferim la possibilitat de gaudir-
ne en aquests dies tan estranys”. 
Només se l’hi ha de dir l’edat dels 
infants per preparar-ne el lot. 
També tenen llibres per a adults.

Bookolic, al carrer Providència, va poder obrir durant un mes. Foto: Cedida

Breus

Les properes 
estrenes dels 
Verdi, a la sala 
virtual de cine
A Contracorriente Films 
no modifi carà el calendari 
de les properes estrenes 
i facilitarà l’accés online 
a través de l’aplicació 
salavirtualdecine.com 
i des de plataformes 
digitals. Així, els fi lms 
previstos als Verdi -encara 
sense data de reobertura- 
es podran veure a 6,95 
euros a través d’aquesta 
plataforma virtual, durant 
72 hores i fi ns a quatre 
dispositius. La productora 
ha obert la iniciativa a 
d’altres sales i circuits 
d’exhibició. Els quatre 
fi lms són La pasión en el 
arte (6 d’abril), Vivarium 
(8 d’abril), La alegría de las 
pequeñas cosas (10 d’abril), 
i Los profesores de Saint-
Denis (17 d’abril).

La Badabadoc 
busca noves dates 
per a l’obra de 
Belén Pasqualini
L’obra escrita i dirigida 
per Belén Pasqualini 
Christiane, biomusical 
científi co, de gira per 
Europa, i que havia de 
fer una parada de quatre 
dies a la Badabadoc, del 
26 al 29 de març, s’ha 
suspès, igual que tota la 
programació del teatre. 
De tota manera, els 
responsables de la sala 
intentaran reprogramar 
aquesta peça, on l’autora 
fa un homenatge a la seva 
àvia, la doctora Christiane 
Dosne Pasqualini, en el 
cas que s’allargui la seva 
estada i torni l’activitat a 
les sales de teatre.

amb tot de propostes per fomentar 
l’hàbit de la lectura, els responsa-
bles de Bookolic dediquen esfor-
ços a dissenyar les activitats cul-
turals que organitzaran quan torni 
la normalitat, com ara música en 
directe, clubs de lectura o tallers 
d’escriptura. “Hem d’aprofitar 
aquest moment dur per intensifi -
car hàbits que potser teníem més 
abandonats, i que després quan 
tornem no ens oblidem de consu-
mir cultura”, afegeix la Bela. 

Un altre projecte en pausa 
és el de la llibreria Ona, que te-
nia tot a punt per obrir un nou 
local al centre de Barcelona, de 
gairebé 1.000 metres, mantenint 
això sí l’espai del carrer Gran. 

Mentrestant, fan feina online i re-
sisteixen com poden, segons ex-
plica la Montserrat Úbeda, ànima 
de la llibreria gracienca. 

L’oferta programada aquests 
dies a les xarxes per part de dife-
rents llibreries del districte és di-
versa. Haiku, per exemple, pro-
posa una edició especial del seu 
concurs: explicar el que es veu 
des de la fi nestra de casa en for-
ma de haiku. Les propostes es po-
den enviar fi ns al 19 d’abril. O com 
Le Nuvole, que ha seguit amb el ta-
ller d’escriptura online, a més de 
sumar-se -juntament amb d’altres 
llibreries italianes- a la iniciativa 
el “paquet independent”: el lector 
escull entre tres formats diferents 

Ramon Casalé Soler

La Fundació Felícia Fuster es va crear l’any 2003 
amb la fi nalitat de promoure i crear l’interès lite-
rari i artístic al nostre país, recolzant als estudi-

ants d’aquests dos apartats, atorgant beques i borses 
d’estudis anuals. Tanmateix, una altra qüestió és di-
fondre l’obra literària i artística de Felícia Fuster, per 
això s’està preparant l’edició de la seva obra comple-
ta i, a la vegada, s’organitzen exposicions temporals 
d’altres artistes, com és el cas de Anar o la capacitat 
de contenir el temps, de la lleidatana Teresa Vall Palou 

(1951), que també té una fundació que porta al seu 
nom a Lleida, constituïda el 2008 amb la missió de 
mostrar l’art contemporani internacional i a la vega-
da donar a conèixer la seva pròpia obra, així com or-
ganitzar un programa de conferències i exposicions, 

Vall Palou és una artista polifacètica, ja que con-
rea diferents disciplines cas de la pintura, el gravat, 
el dibuix, l’escultura, la ceràmica, la instal·lació i els 
llibres d’artista. A principis d’any vaig tenir ocasió de 
visitar el seu estudi, situat al costat mateix de la seva 
Fundació, on vaig comprovar l’enorme tasca que de-
senvolupa en totes aquestes matèries, on no sabria 
discernir en quina d’elles hi mostra més interès. 
També va coincidir amb una exposició individual de 
l’artista que portava com a títol Llibres d’artista amb 
els poetes, on mostrava treballs conjunts amb autors 
com la mateixa Felícia Fuster, Carles Duarte, Joan 
Brossa, Marius Torres i Guillem Viladot, entre altres

L’artista lleidatana es va formar a l’Escola de 
Belles arts de Lleida. Ha exposat en diferents lo-
calitats catalanes i espanyoles, així com a França i 
Alemanya. La seva obra destaca pel gest, la matèria 
i el signe, o sigui, tres de les tendències més impor-
tants de l’ informalisme, tal com ho podem com-
provar en la present exposició a Barcelona, on mit-
jançant 23 peces, entre acrílics sobre tela –4 d’ells 
de grans dimensions i 6 pintures monocromes de 
dimensions petites- litografi es, ceràmiques i el lli-
bre d’artista Anar, com homenatge a Felícia Fuster, 
que pertany al llibre Sorra de temps absent, publicat 
el 1998 per Pagès Editors. La majoria de les obres 
refl ecteixen el seu compromís pel diàleg entre les 
diverses disciplines aplicades, creant un llenguatge 
personal que, com senyala Arnau Puig, es tracta de 
“la plasmació immediata del que sorgeix de la sen-
sibilitat”.•

Teresa Vall Palou a la 
Fundació Felícia Fuster

crítica 
literària
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La torratxa

Confi nats
Pere Martí
@peremarticolom
 

No em queixo. És el que diuen que 
s’ha de fer, tot i que ningú sap 
exactament com es para això. Per 

tant, tancat a casa. Només surto per 
comprar queviures, i pa, al meu forn 
preferit de Providència amb Massens. 
No penso renunciar al pa. Hi vaig dis-
fressat, com a les pelis de grans desas-
tres, amb mascareta i guants. Per mi, 
però sobretot pels altres, perquè no sé 
si estic infectat, però no vull infectar a 
ningú. I menys a la gent que cada dia ai-
xeca la persiana i et regala un somriu-
re per sota la mascareta. Uns minuts de 
vida normal. Van a preu d’or. 

No hi ha herois. El paki de davant de 
casa resisteix obert, ben proveït, però 
no surt per la tele, malgrat estar expo-
sat, malgrat estar a la primera línia del 
front. A ell li compro totes les birres 
que no em puc prendre amb els amics, 
al bar, o, ara que ve el bon temps, a les 
terrasses de les nostres places. Les ter-
rasses sempre seran nostres, sobretot 
ara que hem perdut els carrers. Estem 
perdent moltes coses. Els amics per 
Skype són diferents, incomplerts, fal-
ta alguna cosa. A l’ànima li costa molt 
viatjar per les xarxes, i els sentiments 
s’hi perden.

Hi ha gent que perd els avis, que ca-
uen com a mosques, els pares, algun 
amic o amiga. En cauran molts més. 
És difícil d’empassar-se la musiqueta 
que tot acabarà bé. No saben quan, ni 
quants serem, si tindrem feina, si cau-
ran molts comerços del barri, si l’Anto-
nio i la Carme de la fl oristeria d’Esco-
rial amb Travessera de Dalt tornarà 
obrir. Esperem que sí, hem de tenir 
força, ens hem d’ajudar, perquè quan 
tot això s’acabi, tinguem memòria del 
que ens han fet i que res continuï igual. 
Volem més bates i menys uniformes, 
més mestres i menys policies, i menys 
polítics que amaguen la seva incompe-
tència darrera l’exèrcit. Aleshores sí 
que haurem de fumigar, perquè quedi 
tot ben net i polit.•

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

L ’anunci inicial de jugar el derbi contra l’Horta a por-
ta tancada va aixecar molta polseguera entre els se-
guidors escapulats. Alguns socis van reclamar que 
el partit és jugués amb públic bo i argumentant que 
no suposaria cap perill per al contagi del Covid-19. 

D’altres seguidors, en canvi, els més essencialistes, van de-
fensar que el futbol no té cap sentit sense la presència dels 
afi cionats al camp. Finalment, però l’adveniment de la pan-
dèmia, que alguns van menystenir i ignorar, va obligar la 
FCF a suspendre totes les competicions. A reveure, futbol.

Coincidint amb l’aturada de les lligues i confi nament a 
les llars, Netfl ix ha estrenat The English Game, un retrat del 
qui fou el primer jugador professional del futbol britànic, 
l’escocès Fergus Suter. La sèrie palesa també la lluita de 
classes de l’Anglaterra de fi nals del XIX i la importància que 
el futbol va començar a tenir entre els obrers ja des del seu 
inici. El fi lm pronostica que el futbol esdevindrà la vàlvula 
d’escapament setmanal per a milers de persones: una pràc-
tica pseudoreligiosa nova.

Més de cent anys després, la fe es manté viva en mili-
ons d’obrers. Al Regne Unit i arreu. També a casa nostra: 
Gràcia. L’Aurelio Rodríguez (Verín, Ourense, 1967) man-
té viu el perfi l del seguidor clàssic; l’Europa és la seva ve-
ritable passió. Ha convertit el Nou Sardenya en l’extensió 
del seu pis del carrer de les Camèlies. Allà li trobareu fent 
el got amb els seus amics de la penya Els cavallers europe-
istes o participant de la tertúlia que els senadors del club 
fan cada tarda a Ca la Chus. Al Lely, així el coneixem tots, li 
agrada vestir sempre alguna peça de roba amb els símbols 
del seu club, com fan els seguidors britànics. Al barri tot-
hom sap que ell és de l’Europa. No se n’amaga sinó que en 
presumeix. El blanc i el blau també són els colors del seu 

ídol d’infantesa: Luís Miguel Arconada (Porter mític de la 
Real Sociedad i Trofeu Zamora 1980, 1981 i 1982).

Des de fa un mes, però, en Lely no pot endinsar-se al seu 
temple escapulat ni baixar carrer de Sardenya avall per a 
anar a la seva feina del carrer de Taxdirt (Cafès Ros). La 
causa, el traumatisme cranioncefàlic greu que va sofrir a 
la mitja part del Cerdanyola-Europa del passat 23 de febrer.  
Un desmai sobtat va fer que caigués desplomat enrere i re-
bés un cop fortíssim a la base del cap, segons testimonis 
presencials. Va acabar ingressant a l’hospital de Sant Pau, 
on va haver de ser operat d’urgència uns dies més tard. 

Ha passat dies a l’UCI però se n’ha sortit. La seva lluita 
ha estat molt dura. Per a ell i sobretot per a la seva famí-
lia, molt implicada en la vida social i esportiva del club. La 
seva esposa, Eva i la seva fi lla, Laia, són romeves dels Ben 
Plantants del CE Europa. I son fi ll gran, Marc, és un dels en-
trenadors dels equips de base europeista. Tots quatre han 
fet pinya per a superar la situació. A banda de la família, 
en Lely ha tingut el suport dels seus amics i consocis, com 
l’inseparable company de batalles Víctor Pastor, qui el va 
acompanyar en tot moment el dia del desmai.

Des de l’endemà de la caiguda, Ca la Chus va esdevenir 
la centraleta que anava informant de l’evolució mèdica de 
l’Aurelio. D’aleshores ençà, cada bona nova ha estat cele-
brada com una victòria de l’Europa. Els watsaps ens han 
apropat a ell de la mateixa manera que els telegrames va 
informar els seguidors del Blackburn de la victòria del seu 
equip contra l’Old Etonians aquell llunyà 1882, que avui ens 
recorda Netfl ix. 

“Aquí estic, a casa. Descansant i donant curro”, diu el seu 
darrer missatge. Sap, però, que quan la pandèmia passi en-
cara haurà de fer una rehabilitació llarga. Coratge Lely!•

Coratge, Lely, coratge!
En Lely vestint la samarreta groga de l’Europa, al costat de la seva esposa i la seva fi lla. Foto: Arxiu CEE

Gràcies al suport de:


