
Sant Jordi: 1a trobada 
d'il·lustradors 
virtual i més activitat 
alternativa per 
impulsar les vendes
Ona i Atzavara recolzen la 
iniciativa de comprar ara i recollir 
després; Le Nuvole s'hi oposa P14

La Festa Major presentarà 
online el cartell del 2020 i no 
farà actes previs fi ns al juliol
Les comissions de carrers treballen amb incertesa en els guarnits 
però ja es descarten grans concentracions com les castelleres P6

Front preliminar per evitar 
contaminació ambiental i 
acústica després del virus 
Ideas for Change, Ros de Olano i la nova plataforma Bici Augusta, 
que inclou entitats de Gràcia, es mobilitzen amb primeres accions

Albert Balanzà

G ràcia té un aspecte irreal aquests dies, també en 
una de les batalles veïnals més dures i evidents 
quan l'Enquesta de Serveis Municipals escolta el 
ciutadà: la contaminació ambiental i acústica. El 
vell somni d'una Gràcia quasi sense soroll s'ha fet 

realitat en els escenaris més complicats, des de la Plaça del 
Sol al carrer Gran, i els mesuradors ofi cials i particulars no 
menteixen. En contaminació ambiental, dilluns la mitjana 
dels valors de les estacions de trànsit de l'Eixample i Gràcia va 
caure per sota dels 10 micrograms per tercera vegada en un 
mes i a Ros de Olano, per exemple, les partícules en suspensió 
2,5 que originen les emissions dièsel només han superat tres 
cops els valors de l'OMS en un mes. En contaminació acústi-
ca, dimecres els sonòmetres de les places giraven al voltant 
dels 50 decibels i a plaça del Sol estaven a 53 decibels a les set 
de la tarda quan no acostumen a baixar dels 72-73 decibels. 
Per primer cop es compleixen les recomanacions de la UE.

Mentre les dades dibuixen aquest escenari ideal, diversos 
col·lectius han començat a pensar en l'endemà de la crisi i en la 
possibilitat de tornar a la normalitat sense tornar a l'anorma-
litat dels índexs de contaminació ambiental i acústica. Els im-
pulsors dels mesuradors de soroll de la plaça del Sol, Ideas 
for Change, estan aterrant a Barcelona el nou projecte We 
Count amb suport de la Unió Europea per desplegar sensors 
de comptatge de vehicles que permetin redissenyar les ciutats 
i compten amb la participació de Ros de Olano. La plataforma 
Bici Augusta posa pressió amb una bicicletada perquè s'ac-
tivi el projecte de carril bici de dalt a baix de Via Augusta, 
que comportarà l'eliminació de les rambletes. Pàgina 3 i 4

Sarrià i Gràcia treballen per fer 
el carril bici a Via Augusta que 
preveu eliminar la rambleta

El carrer Gran, ben buit aquesta setmana. Foto: Ernest Cauhé

Gràcies al suport de:

Setmanari gratuït
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2 Política
El pla de contingència 
reactiva el punt de 
dones, mercats de pagès 
i farà un pla comercial
El president del districte fa públic que l'Ajuntament descarta 
tota manifestació o esdeveniment cultural fi ns al 15 de juliol

Breus

L'Ateneu avisa de 
l'estat de "terror 
psicològic" per 
desmobilitzar
L'Ateneu Llibertari 
de Gràcia ha hagut 
d'aturar en sec la seva 
dinàmica d'actes però 
aquesta setmana ha 
publicat un comunicat 
en què adverteix que 
les institucions estan 
aprofi tant la crisi 
sanitària per crear un 
estat de "terror psicològic" 
amb l'objectiu de 
"desmobilitzar qualsevol 
protesta". El text també 
avisa de l'aïllament dels 
veïns de les seves xarxes 
de cures i l'anul·lació dels 
drets polítics i econòmics 
de les classes populars.

Mor Albert 
Escofet, exdirigent 
d'EUiA i vinculat 
a BComú Gràcia

El coronavirus s'ha 
endut aquest dimarts 
l'exsecretari general del 
PSUC Viu i exdirigent 
d'EUiA i de CCOO, Albert 
Escofet, veí de Gràcia Nova, 
militant històricament 
vinculat a les assemblees 
d'aquestes formacions a 
Gràcia i que ara estava 
integrat a BComú.

Albert Balanzà

El segon informe del pla 
de contingència aplicat a 
Gràcia, tractat en junta de 
portaveus aquest dijous, 
ha posat de relleu la reac-

tivació d'alguns serveis i activitats 
clausurades arran de la crisi sa-
nitària, com per exemple el Punt 
d'Informació i Atenció a les Dones 
de plaça de la Vila i el Mercat de 
Pagès de Vallcarca, que es po-

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, treballant des de casa. Foto: T.G.

moble i també les reparacions ur-
gents i les tasques de vigilància. 
L’Ateneu de Fabricació del car-
rer Perill segueix produint a por-
ta tancada pantalles protectores, 
obreportes i mascaretes. 

No tota la informació la va 
donar l'equip de govern, però, 
ja que el president del districte, 
Ferran Mascarell, va fer públic 
que l'Ajuntament, segona la reu-
nió de l'ICUB celebrada dimecres, 
no compta a fer cap manifestació 
o esdeveniment cultural fi ns al 15 
de juliol.•

Dos mesos coberts per als 
consellers que només cobren 
dietes. L'Ajuntament ha publicat 
un decret aquesta setmana que 
determina de manera excepcional 
que els consellers de districte 
que només cobren dietes -i 
que les cobren si assisteixen 
almenys a dues reunions al 
mes- tinguin el mínim cobert 
durant els mesos d'abril i maig.

dria celebrar el 25 d'abril, segons 
fonts dels organitzadors. També 
el Districte apunta que s'han lliu-
rat totes les beques menjador pre-
vistes a Gràcia i especifi ca que La 
Terrasseta està proporcionant 
152 àpats amb normalitat de nit. 
Entre les mesures de futur, el nou 
informe destaca que s’està treba-
llant en un pla de dinamització 
comercial per quan s’aixequi l’es-
tat d’alarma.

La neteja continua sent un 
dels àmbits destacats en l'anàli-

si del pla de contingència amb un 
increment de la recollida de mo-
bles abandonats per l'augment no 
només de mobles sinó també de 
runa en sacs, bombones de butà i 
alguns electrodomèstics.

Bona part del fi nal de l'informe 
es dedica a les obres públiques i 
privades, reiterant que les públi-
ques com Can Carol, l’Abaceria, 
l’habitatge públic de Vallcarca 93-
95 i l’estrena del llac de la Creueta 
estan aturades i que les privades 
només es poden reactivar si és 
possible la sectorització de l’im-

S eTot s’ha aturat. Els carrers estan de-
serts, la majoria de comerços dels nos-
tres barris han tancat, i les escoles es-
tan buides. El COVID19 ha pogut amb 
el ritme frenètic del dia a dia a Gràcia i 

Barcelona, aturant-ho tot. Tot, excepte un tema: 
l'emergència habitacional que patim en el nostre 
districte, no només no l’atura aquest virus, sinó 
que la fa més evident que mai.

S’han pres mesures importants a tots els ni-
vells per tal d’assegurar que al menys, mentre 
duri aquesta crisi, tothom pugui continuar a casa 
seva, sense l’amenaça imminent d’un desnona-
ment sorpresa, i amb alguns ajuts (de vegades, 
insufi cients) per tal d’afrontar el lloguer.

Però si mirem una mica més enllà, aquests 
moviments, tot i donar una sortida per la situa-
ció actual, no solucionaran alguns dels proble-

mes estructural i de fons que tenim a Gràcia. El 
primer, uns lloguers cada dia més desorbitats, 
sense cap normativa per regular-los davant del 
capitalisme salvatge; és imprescindible continu-
ar demanant la regulació dels lloguers, com ja 
fan moltes altres ciutats europees. El segon pro-
blema, un parc públic de lloguer casi inexistent, 
que no arriba a l’1% del total del districte: con-
cretament 246 habitatges de protecció ofi cial, a 
un districte que compta amb més de 55.000 ha-
bitatges en total; aquesta xifra queda molt lluny 
del 25-30% d’altres ciutats europees de referèn-
cia. Cal tenir en compte que l’any 2019, hi havia 
2.767 sol·licitants d’habitatge de protecció ofi ci-
al a Gràcia, una gran demanda, 10 vegades més 
que l’oferta existent.

Per crear els barris que volem, hem de poder 
sumar i equilibrar tots els elements que són ne-

cessaris, des dels més obvis com incrementant el 
verd, pacifi car i millorar l’espai públic, als menys 
evidents com millorar l’atenció social i poder 
proporcionar habitatges per tothom. Si només 
millorem els aspectes obvis, estarem fomentant 
la desigualtat als nostres barris, deixant enrere 
les persones més vulnerables, que també formen 
part de Gràcia. Només treballant aquests dos 
grups alhora aconseguirem avançar cap a un dis-
tricte (i una ciutat) més just i habitable.

Mentrestant, el Districte ha d’atendre cada 
any més i més persones i famílies vulnerables 
que pateixen assetjament immobiliari, no poden 
afrontar les pujades de lloguer, o es veuen ex-
pulsats dels barris on viuen. I la Gràcia post-CO-
VID19 es veurà encara més afectada.

Hem de continuar treballant per garantir el 
dret a l’habitatge, i és imprescindible que, quan 
passi aquesta emergència sanitària, totes les ad-
ministracions col·laborem de manera decidida 
per fer-ho. Ara més que mai, cal un consens am-
pli per crear habitatge social i protegir-nos de fu-
tures crisis, pel bé de tothom, deixant a un costat 
els interessos privats i apostant per un parc pú-
blic digne a llarg termini.•

Opinió convidada

Emergència habitacional 
en temps de confi nament

Yusef Quadura Izquierdo, conseller d’habitatge i polítiques socials del Districte de Gràcia
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Breus

Vacances en pau, 
el programa 
d'acollida d'infants 
sahrauís, suspès
La Delegació 
Sahrauí a Espanya 
ha comunicat a la 
federació d'Associacions 
Catalanes Amigues 
del Poble Sahrauí que 
enguany s'ha suspès 
el programa Vacances 
en Pau, que en el cas 
de Gràcia s'ha celebrat 
ininterrompudament des 
de l'any 2001 amb l'inici 
tradicional d'una festa.

SOS del Rebost 
Solidari tot i 
tenir el doble 
de voluntaris
El Rebost Solidari s'ha vist 
desbordat des d'abans de 
Setmana Santa, quan va 
reobrir després de dues 
setmanes tancat, per la 
quantitat de peticions 
més enllà dels usuaris 
locals habituals (de 673 
ha passat a pics de 2.000), 
i ha fet una crida urgent 
a aportacions materials 
sobretot de bolquers o 
econòmiques a través 
del compte ES59 2100 
3268 9822 0027 1075. La 
iniciativa, engegada al 
gener, ha vist duplicat el 
nombre de voluntaris (de 
57 a 90) però ha hagut 
de donar suport a altres 
punts de la ciutat fi ns i 
tot amb més trajectòria, 
i ara està negociant 
amb l'Ajuntament una 
subvenció extraordinària 
per cobrir les necessitats 
de bolquers i de camions 
de repartiment fi ns al juny. 
Més info: graciaparticipa@
gmail.com

Front d'entitats per 
evitar la contaminació 
acústica i ambiental 
després del virus
Els impulsors dels sonòmetres a Sol, Ideas for Change, 
inclouran Gràcia en el seu nou projecte We Count

Albert Balanzà

Els veïns de la plaça del Sol no 
se'n saben avenir de la situ-
ació que estan vivint amb la 
plaça buida, podent parlar 
de balcó a balcó a mig matí i 

comentant les dades inusuals i bai-
xíssimes de decibels en compara-
ció amb els registres que estarien 
tenint sobretot amb l'arribada del 
bon temps, quan la plaça esdevé 
des de fa dècades punt de trobada 
d'altres veïns, visitants i turistes i la 
gresca s'allarga fi ns a altes hores de 
la matinada. Ells han estat en els úl-
tims anys la primera línia de lluita 
contra la contaminació acústica a 
Gràcia, armats amb els sonòmetres 
del projecte europeu de la platafor-
ma Ideas for Change, i ara es mi-
ren les dades amb refl exió de futur. 
"Estem encantades, quan sortim a 
aplaudir a les vuit xerrem una esto-
na i creiem que cal fer lectures que 
ens duguin a modifi car conductes", 
apunta Paula Villuendas. "Ara es-
tem relaxats, però el xoc [si tornem 
a la dinàmica d'abans] serà molt 
heavy", afegeix la Mireia Bastardes.

A pocs metres de la plaça del Sol, 
quatre famílies del carrer Ros de 
Olano s'han començat a coordinar 
per sensibilitzar el veïnat contra la 
contaminació ambiental d'un car-
rer que és secundari però que ac-
tua d'enllaç en la mobilitat entre 
Torrent de l'Olla i el carrer Gran -és 
l'únic des de Santa Àgata que gira 

a la dreta i connecta. Les dades del 
sensor que tenen, ubicat en un pri-
mer pis a l'altura del carrer Pere 
Serafí, demostren que en un mes 
només tres dies han superat els ni-
vells de partícules en suspensió 2,5 
que originen les emissions dièsel. 
"Esperem que torni la vida al car-
rer, però no la contaminació", de-
ien a xarxes. "L'estratègia és apor-
tar dades i sensibilitzar i passar a 
a la fase d'accions reivindicatives", 
explica Xavi Marín. 

Els veïns de plaça del Sol i la pla-
taforma Fumuts a Ros de Olano ja 
van coincidir al febrer en una reu-
nió a petició d'ERC i van explorar 
la possibilitat de col·laborar en ac-
cions conjuntes. Ros de Olano, en 
aquest sentit, també s'ha mogut 
tancant el cercle contactant amb 
Ideas for Change, la plataforma de 
tècnics i experts en apoderament 
ciutadà que el 2017 van aterrar el 
seu primer projecte a Gràcia amb 
els sensors de plaça del Sol. Després 
d'aquell projecte, Ideas for Change 
ha evolucionat cap a la contamina-
ció ambiental i està desplegant We 
Count, una iniciativa per comptar 
trànsit i velocitat amb sensors en-
ganxats a les fi nestres amb l'objec-
tiu de redissenyar les ciutats. El pi-
lot, amb suport de la UE, està en 
fase de proves a Barcelona i comp-
ta turismes, camions, bicicletes i 
vianants. "Tindrem sensors sufi ci-
ents perquè Ros de Olano i altres 
carrers de Gràcia en formin part", 
diu Lucía Paz. •

Plaça del Sol, sense l'habitual invasió de visitants a mitja tarda Foto: Mercè Serramalera

Societat

A. B. / C.B.

L ’exèrcit espanyol s'ha desple-
gat per primer cop a Gràcia en 
el marc de la crisi sanitària al-

menys amb dues operacions de 
neteja de residències a La Vostra 
Llar del carrer Gran i a la residèn-
cia Güell el passat divendres i diu-
menge, respectivament; en el pri-
mer cas hi va haver un trasllat. 

ris 38 avis per la covid-19 i comp-
tabilitzen 10 morts, tots residents. 
D’altra banda, el CAP Larrard ha 
fet proves a una mostra aleatòria 

de residents i, segons els treballa-
dors del centre, hi hauria 10 casos 
positius que estan aïllats a les ha-
bitacions d’una planta. •

L’operatiu de l'Exèrcit, divendres passat al carrer Gran. Foto: A. B.

L'informe del pla de contingència 
amplia aquests operatius a deu cen-
tres (i un de discapacitats) i 32 tras-
llats en operatius on també hi han 
participat Bombers, Mossos d'Es-
quadra i Guàrdia Urbana. 

El cas més complex a Gràcia és 
el de la residència DomusVi Regina, 
a Mare de Déu del Coll, a tocar de 
Lesseps. La plantilla va denunciar a 
Salut Pública el 7 d’abril la manca 
de material sanitari de protecció i 

el dia posterior, els 114 treballadors 
van rebre de la Generalitat les gra-
notes de protecció. Fins aquell mo-
ment, la plantilla treballava sense 
mascaretes malgrat que hi havia 
casos positius al centre i va ame-
naçar a negar-se a entrar a les ha-
bitacions dels residents. 

Segons els treballadors, hi ha 
10 persones del personal contagi-
ades de coronavirus mentre que 
s’han traslladat a centres sanita-

L'Exèrcit es deixa veure a Gràcia en la 
neteja de residències i trasllat d'infectats
Treballadors d'un centre a Lesseps comptabilitzen deu morts

El virus colpeja l'AV Passeig de 
Sant Joan. Les víctimes mortals pel 
coronavirus segueixen tenint noms i 
cognoms rellevants en l'activisme de 
Gràcia i aquests últims dies ho ha patit 
sobretot l'Associació de Veïns i Amics 
del Passeig de Sant Joan. Amb pocs dies 
de diferència han traspassat a causa 
de la Covid 19 Carme Pérez, de la junta 
i també membre del Consell Ciutadà, 
i Jordi Piñas, també de l'entitat.
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Mor als 108 
anys Carme Sisó, 
àvia materna de 
la nissaga Buch

L’àvia materna de la 
nissaga Buch, Carme 
Sisó, una de les veïnes 
més longeves de Gràcia, 
va morir dimecres passat 
a l'edat de 108 anys. 
Nascuda el 14 de març 
de 1912 al Paraguai, 
Sisó va arribar als dos 
anys a Gràcia i de jove 
va treballar com a 
teixidora de corbates a 
Alegre de Dalt. Estava 
casada amb Josep Maria 
Parés. "Alegre i vital, ara 
descansa en pau", ha 
explicat la família.

Breu

Albert Balanzà

N o és el mateix la Via Au-
gusta en el seu tram de 
Sarrià, quasi una auto-
pista, amb sis carrils 
totals d'entrada i sorti-

da de la ciutat cap a Vallvidrera i 
Sant Cugat, que la Via Augusta en 
el tram inicial a tocar de l'avin-
guda Diagonal, amb una galta de 
carrer per a Sarrià i l'altra per a 
Gràcia, amb la característica ram-
bleta al mig, que és també present 
en el tram entre plaça Molina i pla-
ça Gal·la Placídia.

Però una mateixa idea, amb 
diferents velocitats de voluntat 
d'execució, s'ha començat a im-
plementar després d'anys de debat 
focalitzat només en aquest tram 
inicial de Diagonal/Via Augusta i 
un cop desterrades les motos que 
fi ns al 2017 evitaven qualsevol pas-
seig per l'espai central de vianants: 
tant els districtes de Sarrià-Sant 
Gervasi i Gràcia com la nova pla-
taforma Bici Augusta volen refor-
mar en aquest mandat tot el vial 
de dalt a baix per introduir-hi un 
carril bici a banda i banda.

La proposta ofi cial, liderada pel 
districte de Sarrià, preveu el car-
ril bici, la reordenació de l'espai a 
tota la Via Augusta i l'eliminació 
de les rambletes, segons detallen 
fonts municipals, i així ho ha co-
municat ja Sarrià, amb el suport 
del districte de Gràcia, a l'àrea 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
de l'Ajuntament per iniciar la re-
dacció del projecte. 

La traducció del llenguatge ofi ci-
al no posa dates ni entra en detalls 
d'uns plànols ara per ara inexis-

La rambleta de Via Augusta a tocar Diagonal. Foto: A.Vilardaga

Sarrià i Gràcia treballen 
per fer un carril bici a Via 
Augusta que preveu eliminar 
la rambleta a tocar Diagonal
Una nova plataforma pressiona amb una bicicletada virtual perquè s'acceleri la reforma

tents, però expressa la determina-
ció de retocar amb un carril bici 
una altra avinguda de la ciutat tal 
i com ha succeït amb altres punts 
de fort trànsit en els últims anys 
com Meridiana o Passeig de Sant 
Joan i com a Gràcia, per exemple, 
es planteja a Pi i Margall.

La nova plataforma Bici Au gus-
ta, que aquest diumenge 19 es pre-
senta amb un manifest que llegirà 
l'actriu Nora Navas [11.00h https://
meet.jit.si/volemcarrilbici], insta 
l'Ajuntament a tenir enllestida la 
reforma abans del 2023 i vincula la 
reivindicació amb l'emergència cli-
màtica que aquests dies de confi na-
ment s'ha traduït amb xifres de re-
ducció de contaminació que ningú 
vol que tornin a remuntar quan el 
trànsit torni a la normalitat. 

"Si abans de la pandèmia ja es-
tàvem centrats a baixar emissions, 
és clar que no hem de fer un retorn 
a l'activitat amb emissions", apun-
ta Jaume Llansó, un dels portaveus 
de la plataforma. "Ens posem a dis-
posició de l'Ajuntament per trac-
tar la realitat de cada tram", afe-
geix Martina Gasull, una altra de 
les portaveus. Entre les entitats 
de Gràcia impulsores de la plata-
forma hi ha l'escola Jujol, el Club 
Excursionista, el Club Ciclista i 
l'Assemblea Groga.•

La plataforma 
Salutem posa en 
marxa els cafès  
virtuals de veïns
La plataforma d'entitats 
Salutem, antic pla 
comunitari del barri 
de la Salut, recentment 
guardonats amb la 
medalla d'honor de 
Barcelona, ha estrenat 
tots els dilluns a les 12 
hores els cafès virtuals 
entre veïns com a eina 
per reconnectar les 
relacions als barris. 
L'espai de trobada és 
l'adreça http://meet.jit.
si/cafesdelbarri i hi pot 
participar tothom.

El repor

A.B.

Ara fa tres setmanes, a la 
contraportada de l'Inde-
pendent, el periodista Èric 

Lluent recuperava una antiga 
tesi seva segons la qual l'espai 
dels balcons s'havia convertit en 
una mena de blogs del segle XX, 
"aquell espai personal amb faça-
na pública des del qual comu-

nicar idees al món". En aques-
ta línia semblant, tres fotògrafs, 
la Joanna -també col·laboradora 
habitual de l'Independent-, el 
Bru i la Sònia han impulsat en 
els últims dies el projecte Des 
dels balcons, primer a Twitter i 
ara defi nitivament apuntalat a 
Instagram.

"Trenquem l'aïllament del 
confi nament i teixim xarxa", 
diu el seu lema. El projecte va 

començar a caminar com a 
mapa col·laboratiu on es clica-
ven les icones i sortia la imat-
ge dels participants, que havi-
en enviat una foto sobre el que 
feien als balcons. "Uns feien un 
hort, els altres pintaven", expli-
ca Chichelnitzky. La segona fase 
a Instagram ha fet desplegar la 
iniciativa a tota la ciutat. El fun-
cionament és clar: els partici-
pants envien la imatge que volen 

fent vida als balcons o als ter-
rats. "Com és el teu dia a dia, per 
què és important la foto per a tu, 
què faràs quan acabi el confi na-
ment o a qui tens més ganes de 
veure o d'abraçar", expliquen. 

Les imatges es poden enviar a 
desdelsbalcons@gmail.com i el 
compte d'instagram és @des-
delsbalcons_ o es pot participar 
lliurement a través de l'etiqueta 
#desdelsbalcons.•

La vida des dels balcons, en imatges
Tres fotògrafs locals impulsen a Instagram un projecte 

col·laboratiu per trencar l'aïllament del confi nament

Una de les parelles participants, que ha penjat la foto a instagram. Foto: Cedida

La plataforma Via Augusta 
1-51, l'antecedent. Ara fa tres 
anys la rambleta de Via Augusta 
va viure el seu primer retoc per 
prioritzar els desplaçaments no 
contaminants amb l'expulsió 
dels centenars de motos que 
hi aparcaven històricament 
sense ordre ni concert. L'èxit 
va ser possible per l'impuls 
d'una plataforma de veïns del 
tram del carrer que toca a 
Diagonal. El 2012 l'Ajuntament 
ja havia revisat l'ordenança 
per expulsar les motos.

De Gràcia hi ha 
l'escola Jujol, el 
Club Excursionista, 
el Club Ciclista i 
l'Assemblea Groga
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A. B.

Hi haurà Festa Major 
2020 o això sembla. La 
Fundació Festa Major 
treballa amb la volun-
tat de presentar el car-

tell de l'edició 2020 de la festa 
d'agost a fi nals d'aquest abril de 
manera telemàtica i fer l'acte pú-
blic corresponent mai abans del 
mes de juliol. Aquesta és la con-
creció més clara d'un primer mis-
satge que l'entitat va fer arribar a 
les comissions de carrers abans 
de Setmana Santa, un cop els fes-
ters han incrementat el neguit 
sobre la incertesa del calendari 
i la possibilitat real que enguany 
no es pugui fer Festa Major, al-
menys com s'ha fet en els últims 
203 anys, és a dir, amb la circula-
ció lliure i massiva de veïns i vi-
sitants.

Encara amb totes les reser-
ves sobre la taula pel desconeixe-
ment de l'abast de les restricci-
ons provocades pel coronavirus, 
la Fundació explica en el missat-
ge que està treballant "de mane-
ra totalment coordinada amb el 
Districte i en contacte perma-
nent" i que la previsió que incum-
beix a activitats festives de car-
rer està marcada al mes de juliol. 
"Són previsions i cal ser caut", 
apunta el comunicat. El que sí 
que queda clar a hores d'ara, se-
gons el contingut del mateix mis-
satge, és que l'Aplec de la Sardana 
i el concurs literari queden anul-
lats i que el cartell tindrà acte 
de carrer al juliol "quan recupe-
rem la normalitat". La presiden-
ta de la Fundació Festa Major, 
Carla Carbonell, ha contextua-

Festa Major presentarà 
el cartell online però
endarrereix qualsevol 
acte previ fi ns al juliol
Les comissions de carrers treballen amb incertesa en els guarnits 
però ja es descarten grans concentracions com les castelleres

El guarnit de Joan Blanques de Baix de Tot, l'any passat. Foto: Josep Maria Contel

litzat aquest primer missatge en 
la voluntat de sortir al pas de les 
primeres especulacions que han 
sorgit entre les comissions de car-
rers i explicita que tots els prepa-
ratius que es puguin seguir espe-
cialment per aquesta edició 2020 
s'hauran de defi nir "pas a pas".

Després dels maldecaps gene-
rats a Festa Major pels greus in-
cidents de l'edició passada amb 
destrosses i incendis als guar-
nits, que han comportat retocs en 
el model de seguretat, i també pel 
record traumàtic de la semisus-

pensió de l'edició del Bicentenari 
ara fa tres anys pels atemptats 
de Barcelona, la crisi del corona-
virus ha enxampat els festers ja 
en plena feina dels nous guarnits. 
A Verdi, per exemple, els dies de 
confinament s'han aprofitat no 
només per treballar detalls sinó 
també grans fi gures en algun dels 
patis disponibles. "Tenim feina 
feta, però no creiem que es pugui 
fer la festa en el seu format habi-
tual", apunten des de la comissió 
del carrer, que ha perdut fa pocs 
dies dos festers a causa del coro-
navirus. A plaça de la Vila, l'espai 
que dinamitzen els Castellers de 
la Vila de Gràcia, ja fa setmanes 
que es treballa en peces "repeti-
tives, no massa grans i que es pu-
guin guardar bé", segons apunten 
fonts de la comissió; més dubtes 
hi ha sobre els actes de la festa 
que impliquen grans concentra-
cions com per exemple la diada 
castellera.•

Silvia Manzanera

Fas la compra des de l’ordinador de casa o el mòbil 
i alhora que et porten els articles et recullen els 
residus que s’han generat. Això és el que permet 

Nozama.Green, una plataforma de reciclatge per a 
empreses de comerç electrònic que ha aterrat recent-
ment a la ciutat. Amb la seu a Travessera de Gràcia, el 
projecte pretén sostenibilitzar la feina de les empreses 
que entreguen a domicili, com ara els supermercats. 
“Hem començat amb ells perquè són els productes de 
consum massius el que més perjudici ambiental pro-
voquen, només hem de mirar el plàstic que es fa ser-
vir en un supermercat per adonar-se’n del seu impac-
te ambiental si no es recullen de forma organitzada 
aquests envasos”, explica André Vanyi-Robin, funda-
dor de Nozama.Green. O sigui, una fórmula on tot es 
reaprofi ta i res es llença; la base de l’economia circu-
lar i el principi de Nozama.

Així, amb aquest sistema els anomenats Zamers són 
els encarregats de fer l’entrega i recullen la brossa d'en-
vasos, a més de les escombraries -que es llença al lloc 
corresponen-, i els porten a la planta de triatge. Allà, els 
tècnics els separen per a la posterior reutilització o re-
ciclatge dels materials que, a més de plàstic, poden ser 
alumini, metall o cartró. Després els envien a les em-
preses que els reciclen per fer matèria prima; el cafè 
separat de les càpsules es converteix en compost o l'alu-
mini en lingots. “A l’igual que Amazon ven de tot també 
s’ha de preocupar pels envasos, és responsabilitat de 
l’empresa assumir la recuperació de tot allò que ha uti-
litzat per aconseguir la venda”, assegura Vanyi-Robin.

En aquests moments, Nozama ja treballa amb un 
miler de llars a la ciutat. Amb la seva activitat, s’han 
estalviat 2597 kg de CO2 (els repartidors fan servir bi-
cicletes) i han recuperat 3.012.581 kg de residus que no 
s’han abocat al medi ambient. “Volem ser molt trans-
parents i anem actualitzant les dades a la pàgina web 
de Nozama”, afegeix el responsable de l’empresa.•

Aterra a Gràcia 
Nozama.Green, 
plataforma per 
fer sostenibles les 
compres a domicili
Recullen els residus de casa

L'Aplec de la 
Sardana i el 
concurs literari 
sí que queden 
anul·lats

Gràcies al suport de:
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Petit comerç, la resistència
Son els que aixequen cada dia la persiana per vendre'ns el pa, els medicaments o altres articles bàsics que ara 
se'ns presenten essencials en una situació excepcional, però que sempre ho han estat, d’essencials, com ells. 
Les persones que conformen la xarxa de comerç de proximitat de Gràcia sempre hi son, en els moments (que 
se'n diuen) bons, i quan la situació es complica, com ara. Per això, quan tornem a exercir la quotidianitat sense 
restriccions socials imposades per superar aquesta crisi sanitària, recordem-los. Aquí va el nostre homenatge en 
forma de reportatge fotogràfi c al petit comerç local, a les persones que seran la xarxa que ajudi a recompondre 
part del teixit social de Gràcia. Fotografi es: Joanna Chichelnitzky, Ernest Cauhé i Josep Maria Bigas
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L'Europa eSports tanca 
la plantilla amb catorze 
noves incorporacions
L'equip que lidera Àlex Beltry competeix a la VFO i a la 
CPVL i compta amb dos fi txatges de jugadors estrangers

Albert Vilardaga

Per quarta temporada con-
secutiva, l'Europa tindrà 
representació en la modali-
tat d'eSports. Després d'una 
temporada de patiment per 

aconseguir la salvació, el mànager 
de l'equip, Àlex Beltry, ha decidit 
reestructurar pràcticament tota la 
plantilla al complet per buscar un 
salt de qualitat, i per això s'han do-
nat nou baixes i s'han incorporat 
fi ns a catorze cares noves. Entre 
les incorporacions destaca la pre-
sència de cinc exjugadors de l'Hor-
ta eSports, i l'arribada per prime-
ra vegada al club de dos jugadors 
estrangers, Mune i Tchoupito, que 
han competit a la màxima catego-
ria del futbol francès digital.

L'Europa eSports competirà 
aquesta temporada a la Quarta 
Divisió de la VFO (Virtual Football 
Organization) que arrenca de for-
ma oficial el dilluns 20 d'abril, i 
també disputarà la competició que 
es va estrenar la temporada passa-
da de la CPVL (Clubs Pro Virtual 
League), que ha estat la primera 
en arrencar, l'Europa ha quedat 
enquadrat al grup 7 de la compe-
tició i ha debutat amb aquest di-
mecres amb una derrota contra 
un dels millors equips de la com-
petició, l'equip del Seven Biwenger 
per 3 a 4 en un partit molt ajustat. 
La setmana vinent, l'equip liderat 
per Beltry s'enfrontarà dilluns al 
Top Team Pro, dimecres al Lions 
United i buscaran la primera vic-
tòria de la temporada en competi-
ció ofi cial.

Paral·lelament, els escapulats es-
tan disputant el torneig Seguimos 
Conectados que organitza Movistar 
eSports i el Diario AS del 13 al 24 
d'abril, i els graciencs han aconse-
guit la classifi cació per la tercera 
ronda després de superar la prime-
ra per incompareixença del rival, 
i en la segona superar l'Arenal420 
per un global de 6 a 4 (4-2 i 2-2) 
gràcies als tres gols del mànager, 
Àlex Beltry, i tres més del davanter 
Oriolette7. El tancament d'aques-
ta edició coincideix amb l'enfron-
tament dels graciencs en el duel de 
la tercera ronda contra l'X6tence, 
un rival que només ha encaixat un 
gol en els quatre partits disputats 
en les rondes anteriors.•

El capità de l'equip, Àlex Beltry, celebra un gol en un dels partits disputats. Foto: Cedida

El possible playoff d'ascens i l'adéu 
del tècnic del Juvenil A. La RFEF ha 
proposat un calendari a Tercera per 
acabar la temporada on no hi hagi 
descensos i la possibilitat de fer un 
playoff del 7 al 28 de juny. El futur 
candidat a la presidència del club, David 
Prats, ha plantejat concentrar el playoff 
en vuit dies, tres eliminatòries, en una 
sola seu. D'altra banda, l'entrenador 
del Juvenil A, Gonzalo Riutort, no 
renovarà i marxa al Cornellà. 

Breus

Deu escaquistes 
del Tres Peons, 
al Campionat de 
Catalunya online

Ivan Pizarro, Alejandro 
Cantero, Iñigo Cantero, 
Aran Gasull, Nil Amorós, 
Octavi Costa, Gabriel 
Castro, Llibert Céspedes, 
Pol Ortiz i Víctor Moreno 
han estat els deu jugadors 
que han participat en el 
Campionat de Catalunya 
d'Edats online organitzat 
per la Federació Catalana 
d'Escacs. El Pol Ortiz, 
quart a la categoria 
sub12 i el Víctor Moreno, 
tercer a la sub14, van ser 
els millors classifi cats. 
El 18 d'abril comença la 
competició per equips.

El FS Gràcia 
descobreix els 
secrets dels 
seus jugadors
El club de futbol sala 
vol aprofi tar aquests 
dies perquè la seva 
gent coneixi millor tots 
aquells entrenadors i 
jugadores que en formen 
part. A través del seu 
compte d'Instagram 
(@clubgraciafs) 
estan entrevistant a 
protagonistes del club 
perquè expliquin les seves 
vivències i les curiositats 
de la seva carrera. Els 
jugadors, Martí Pérez i 
Carlos Jané, i l'entrenador, 
Marc Elías, han estat els 
tres primers entrevistats.

El repor

Albert Vilardaga

A llunyats de les pistes, els 
entrenadors de bàsquet 
fa un mes que estan com-

partint a través de les xarxes el 
seu coneixement i les seves ex-
periències, amb l'objectiu de 
seguir-se formant i treure's de 
sobre el 'mono' de tornar a en-

trenar. Amb aquest objectiu, el 
Safa Claror està plantejant quin-
ze dies de formació d'alt nivell 
que va començar el dilluns 13 
amb una xerrada sobre els en-
trenaments del bàsquet for-
matiu per part de Sito Alonso, 
exentrenador del Baskonia, el 
Barça i actualment a l'UCAM 
Murcia, i va seguir el dimecres 15 
amb un clínic obert a càrrec de 

Pedro Martínez, entrenador del 
Manresa parlant sobre l'atac del 
bloc directe.

Les formacions segueixen i di-
lluns, a les sis de la tarda, serà el 
torn d'Adrián Martínez, Director 
Tècnic de l'etapa d'iniciació del 
Femení Sant Adrià que parlarà 
pels entrenadors del club sobre 
el treball de planifi cació i progra-
mació en l'etapa d e minibàsquet, 

 i seguirà el dimecres 22, també a 
les sis de la tarda, quan l'exàrbi-
tre ACB i Eurolliga i actualment 

adjunt al Director d'arbitratge 
FIBA parlarà sobre l'aplicació de 
la normativa del pas zero. •

Clínics de luxe durant el confi nament
Sito Alonso, Pedro Martínez, Adrián Martínez i Joan Carles 

Mitjana protagonistes de les converses virtuals del Safa Claror

Joan Carles Mitjana arbitrant un partit de l'Eurolliga. Foto: Cedida
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Els moviments socials van fer una certa campanya a prin-
cipis d'abril amb cartells a les xarxes per respondre amb 
una cassolada la presència de l'Exèrcit als carrers de Gràcia. 
Divendres passat va ser el dia que van arribar, i ni una casso-

la. Xou al carrer Gran, una hora i mitja dins la residència La Vostra Llar 
i molts veïns als balcons passant l'estona. Al fi nal, quan van marxar, un 
veí va aplaudir. Quatre tuits a favor i en contra a les xarxes. Marcador 
fi nal: indiferència.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Les entitats, que treballen en la llui-
ta contra la violència masclista i per 
l’equitat, com ara la Plataforma uni-

tària contra les Violències de Gènere, 
Tamaia, Xarxa de dones per la Salut, 
Xarxa Europea de Dones Periodistes o El 
Safareig, han fet i estan fent grans esfor-
ços tot adaptant-se a la crisi  desferma-
da pel Covid i continuar oferint els seus 
serveis a distància. Aquesta adaptació 
té un gran impacte en aquestes entitats 
que depenen en gran mesura de subven-
cions i contractacions per part d’institu-
cions. És per això que estan demanant 
l’elaboració d’un pla de contingència per 
part de les administracions, perquè el 

teixit d’entitats petites de l’ESS i/o de la 
xarxa feminista no desaparegui o quedi 
greument danyat. El pla haurà d’estar 
alineat amb les demandes i necessitats 
expressades per les diferents entitats. 
Caldran ajudes directes a les entitats pe-
tites que hagin patit una reducció “dràs-
tica i involuntària” dels ingressos per 
les mesures de contenció del coronavi-
rus i que es respectin els fons del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere tal 
i com estaven previstos, i que no es tras-
lladin a d’altres emergències. Les violèn-
cies masclistes continuen sent una gran 
emergència social.•

Violència masclista 
i COVID

Caldran ajudes 
directes a les entitats 
que hagin patit una 
reducció d'ingressos 
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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.

Cartes al director

La unitat és pels 
espanyols. Catalunya 
es va autodeterminar
Els partits catalans tenen una nova pro-
va de foc. Acudir a la convocatòria d’ur-
gència per reconstruir Espanya o mante-
nir-se fi dels al seu electorat i al poble de 
Catalunya. I la decisió és ben simple: la pri-
oritat és, per damunt de tot, fer  efectiu el 
que els catalans van decidir durant el refe-
rèndum d’autodeterminació de Catalunya. 
És dir, anticipar-se per dir no a qualsevol 
implicació i compromís en la reconstrucció 
espanyola després del desastre majúscul 
de la crisis sanitària que estem vivint.
Una reedició dels Pactes de la Moncloa so-
bre la base d’una idea falsa d’unitat i lleial-
tat quan la taula de diàleg ja ni apareix i la 
solució del confl icte polític, segons la tesis 
del document sense logos de Pedralbes, és 
purament anecdòtica, només té una res-
posta possible: no. Només hi ha una nego-
ciació política possible i és com fer efectiva 
la independència de Catalunya de forma 
ordenada i sense costos.

Els suposats Pactes de la Moncloa són 
un nou parany basat en la idea que la nor-
malitat ciutadana i les decisions d’es-
tat no han d’estar relacionades. Segons 
aquesta formulació, la gent no ha de no-
tar com els polítics resolen els problemes 
que ens afecten. És una concepció patri-
monial de la política que destrueix el va-
lor de la representació democràtica. (...) 
De la crisi sanitària no se’n sortirà amb 
uns pactes d’estat, i de la crisis econòmica 
i de model tampoc. Les societats repres-
sives i que tenen presos polítics no poden 
articular mecanismes de consens com 
els que demanen. La unitat, en tot cas, 
és pels espanyols i les seves dèries. Res a 
dir. La reconstrucció espanyola després 
de milers de morts i tota mena de defi ci-
ències és una nova estratègia per tapar la 
corrupció i la mesquinesa en la qual no hi 
poden entrar, sota cap concepte, els par-
tits catalans. (...) Llorenç Prats, advocat i 
periodista

Editorial

Dades, realitat i contaminació

H a hagut d'arribar una crisi sanitària d'incert fi nal encara, que 
ens ha reclòs ja fa més d'un mes a tots a casa -que lluny que que-
da el tancament de la primera escola de tot Catalunya a la plaça 

Lesseps- perquè comencin a quadrar les dades de contaminació acús-
tica i ambiental que es registren a Gràcia amb els mandats que insten 
la Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut. Els mesuradors 
municipals i particulars de soroll i d'emissions no enganyen: dilluns la 
mitjana dels valors de les estacions de trànsit de l'Eixample i Gràcia va 
caure per sota dels 10 micrograms per tercera vegada en un mes i a Ros 
de Olano, per exemple, les partícules en suspensió 2,5 que originen les 
emissions dièsel només han superat tres cops els valors de l'OMS en un 
mes; dimecres els sonòmetres de la plaça del Sol estaven a 53 decibels a 
les set de la tarda quan no acostumen a baixar dels 72-73 decibels. 

És obvi que, tal com apunten aquesta setmana diversos col·lectius 
de veïns mobilitzats i ara benefi ciats, a ningú li agrada que s'arribi a 
aquests registres a canvi de perdre les llibertats de moviment i els drets 
fonamentals. Però en aquest debat de dades, realitat i contaminació hi 
ha moltes preguntes que s'han de posar sobre la taula i que algú les hau-
ria de contestar: de què serveixen les recomanacions de l'OMS i de la UE 
en aquesta matèria (i tantes altres)? Són realistes aquestes aspiracions 
de registres quan no es compleixen mai? Estan malament les previsions 
dels principals organismes europeus i mundials? S'han de canviar? O bé 
els ciutadans i els governs locals, nacionals i estatals han de rebre pal si 
no es fa cap cas a través del mètode de la pastanaga?

El millor del cas que ens ocupa, en qualsevol cas, és l'esperit de mo-
bilització veïnal, des de les plataformes que han aconseguit agrupar un 
grapat d'entitats per reivindicar un carril bici de dalt a baix de la Via 
Augusta fi ns als veïns de plaça del Sol que han aconseguit que una pla-
taforma d'experts amb suport europeu com Ideas for Change ja hagi fet 
aterrar tres projectes a Gràcia o fi ns i tot la persistència d'un grup de 
quatre famílies que des d'una escala del carrer Ros de Olano fi scalitzen 
dia a dia els incompliments dels nivells d'emissions. Aquests tres exem-
ples són el millor refl ex on emmirallar-se quan tot torni a la normalitat i 
volguem que aquests descensos de contaminació no remuntin.•
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Opinió convidada

Cinc anys de ‘El 
Rellotger de Gràcia’

Una de les refl exions que m’agradava fer fa cinc 
anys i que entenc que ara és igual de vàlida 
era que un dels èxits de la versió teatral d’En-
ric Sunyol de la novel·la El rellotger de Gràcia, 
de Joan Lafarga, va ser que tot va anar de cara. 

En cap moment es va pensar a suspendre els tres dies 
programats i, amb ells, tota la bona feina que es va fer 
per part de tots els que vam formar part del projecte. 
Recordo que hi havia qui deia que això era el de menys, 
i que l’única cosa que comptava, aleshores, era el tre-
ball enèrgic i l’esforç perquè el projecte sortís endavant. 
Ignoro si ara mantindria la mateixa opinió amb el que es 
coneix com a pandèmia del Coronavirus COVID-19, que 
ens ha confi nat a casa, confi scant-nos, també, parcel•les 
de llibertat i de vida, i no sempre des d’una UCI. Però 
aquesta refl exió avui no toca.

El cas és que aquests dies, i com mig de passada, s’han 
celebrat els cinc anys d’aquella gran aventura, d’aquella 
gran epopeia a la gracienca com, possiblement, diria un 
dels protagonistes. I com a participant actiu em ve de gust 
tenir-ne un record en públic. Encara que només sigui per 
no oblidar un passat de només fa cinc anys, o alguns dels 
moments més hilarants viscuts enmig d’un vestidor, men-
tre hi havia qui refl exionava, entre somriures i abans de 
sortir a escena, sobre els mals col·laterals del restrenyi-
ment crònic. Un record per aquells temps i dies únics, per-
què van ser nostres i de ningú més, perquè van represen-
tar un teló de fons magnífi c per a un temps d’esperança 
per un país que havia de ser nou i millor, i perquè després 
d’aquells dies màgics res, absolutament res, va tornar a 
ser i ha tornat a ser com aleshores. Com la carrossa de la 
Ventafocs que es desfà en una carabassa immensa tirada 
per uns ratolins que havien estat cavalls, la màgia d’aquells 
dies també es va fer fonedissa. La política sectària o els 
egos massa exagerats, qualsevol raó va ser bona perquè la 
carrossa d’aquells dies també acabés sent una vulgar cara-
bassa immensa tirada per uns ratolins que també havien 
estat cavalls. 

I és que com sempre passa el món de l’art, com les arts 
escèniques, res té a veure amb la vida real. Woody Allen ja 
ho va dir a La Rosa Púrpura de Cairo i, evidentment, la ver-

sió teatral de El rellotger de Gràcia no n’havia de ser un ex-
cepció. Qui sap si és per això que m’agrada acotar aquells 
temps i dies en un sol marc màgic i únic, sense fi sures?

Però estem en dies de confi nament/confi scament obli-
gat, i és prou càstig com per no mirar d’acabar aquest es-
crit amb l’anhel de saber-nos que encara ens queden els re-
cords. I que el temps i la intel•ligència ens han de fer veure 
que aquells dies d’abril de 2015 no només estàvem fent una 
obra teatre, versionant una novel·la amb tints històrics que 
parlava de Gràcia, sinó que estàvem fent història, escrivint 
part de la nostra cultura, des de la nostra manera de ser 
més provinciana possible i des del fet de sentir-nos prota-
gonistes de la nostra pròpia vida, de la nostra Vila.

Ara només cal esperar que el vell piano emmudit es de-
cideixi a retrobar la nota amb què s’obria pas a tota aque-
lla gran epopeia, aquella gran aventura. La resta la podeu 
posar vosaltres, si voleu, tant els que éreu a l’escenari com 
els que éreu el pati de butaques, perquè cinc anys després 
el rellotge del Campanar segueix bategant (a) les nostres 
vides. Malgrat ara estiguin engarjolades per la por, mal-
grat alguns ara no ens la deixin respirar amb plenitud.•

Jordi Margarit

Representació de l'obra El Rellotger de Gràcia fa cinc anys. Foto: Arxiu

El
bloc

Tornarem

Josep A. Torralba

V iure moments difícils et fa veure 
les situacions des de molts punts 
de vista. Veus la sort i la desgràcia 

com t’afecten alternativament i no pots 
tenir sempre un somriure. Ens han dei-
xat alguns dels que jo anomeno tòtems 
de la vida gracienca, d’altres han superat 
la malaltia i la majoria són a casa seva, 
fent el que es pot.

Com sempre en aquests casos excep-
cionals, les administracions ens dema-
nen el millor de nosaltres per superar 
les difi cultats i, com sempre, complim 
amb aquesta petició amb Matrícula 
d’Honor. Gràcia té la meravellosa sort 

de tenir un teixit associatiu envejable, 
però moltes d’aquestes associacions 
s’han trobat sense poder fer les seves 
principals activitats: ajornades, invia-
bles, mirant a veure què es podrà dur a 
terme i en quina època serà, trobant-se 
a través de les pantalles, ateneus tan-
cats, ERTOs, sense ingressos de molts 
tipus, a l’espera d’una complicada tor-
nada a la normalitat.

Aquí és, com en qualsevol vessant, on 
voldré veure la nota que trauran aques-
tes administracions. Entendran aques-
tes difi cultats? Sí, estem centrats en el 
tema sanitari, però tots haurem de con-
tinuar fent feina i ajudar a recuperar-
nos. Avançar pagaments de convenis i 
subvencions, que no s'ha fet, i, perquè 
no, apujar-les per donar un cop de mà, 
entendre que hi ha coses que no es po-
dran fer ni justifi car i no per això obligar 
a tornar part dels diners, en resum, aju-
dar-nos, sense més. Potser també treuen 
Matrícula d’Honor, perquè així és la vida 
a vegades, una sorpresa contínua.•

Estem centrats en el 
tema sanitari, però 
haurem de seguir fent 
feina i recuperar-nos

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

Gràcies al suport de:
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Sant Jordi 2020: 1a Trobada 
d’Il·lustradors virtual i més 
activitat per impulsar vendes
 

Amb la impossibilitat de sortir al carrer el 23 d'abril, s'intensifi quen 
les accions alternatives i s'anima els lectors a seguir comprant llibres

Silvia Manzanera

L es llibreries ja han assu-
mit que enguany la dia-
da de Sant Jordi no serà la 
tradicional i ja fa dies que 
treballen en un progra-

ma alternatiu que tenen les xar-
xes socials com a principals alia-
des. L’Associació de Llibreters de 
Gràcia ha vist com l’expectativa 
que havien posat a la fi ra de la pla-
ça de la Vila pel 23 d’abril i els seus 
plans d’impulsar una nova troba-
da al carrer (mireu l’Independent 
núm 790) han quedat anul·lats. 
Però tot i la impossibilitat de sor-
tir als carrers, les llibreries graci-
enques no s’aturen i intensifi caran 
un programa amb recomanacions, 
lectures i presentacions online. 

Una de les activitats estrella 
del Sant Jordi gracienc, la Tro-
ba da d’Il·lustradors que impul-
sa Casa Anita i que enguany ce-
lebrava tretzena edició a la plaça 
Salmeron, s’ha reconvertit en la 
primera trobada virtual. La llibre-
ria infantil i juvenil ha creat una 
"paradeta virtual" amb dos apar-
tats, el de signatures i una selec-
ció de novetats, i la possibilitat 
de tenir els llibres dedicats dels 
artistes que tenen més a prop. 
L’edició especial d’enguany ha re-
unit els noms d’Elena Odriozola, 
Ramon París, Gustavo Roldán, 
Mercè Galí, Carme Solé Vendrell, 

Tot i tenir les persianes abaixades, l'activitat de les llibreries no s'atura. Foto: S.M

El repor

S.M.

Maximiliano Rodríguez 
Vecino va començar a es-
criure per afi ció. Després 

de la seva estada a Canàries 
(els seus pares van emigrar 
amb la crisi que Uruguai va so-
frir el 2000), va decidir venir a 
Barcelona. Quan es va instal·lar a 
Gràcia, venia amb El último com-
batiente, el seu primer llibre, gai-
rebé enllestit. En els darrers dos 
anys han passat moltes coses. 

Com va ser el procés de publicar 
el llibre? Deu ser difícil per a un 
escriptor novell. 
He tingut molta sort. Quan vaig 
acabar el llibre em vaig preparar 
un currículum literari i el vaig 
enviar a deu editorials. Serial 
Edicions, que és de Gràcia, van 
ser els primers a contestar i amb 
ells m'hi vaig entendre bé. 

Per què et vas decidir per una 
novel·la policíaca i per la temàti-
ca del confl icte de les Malvines? 
En una ocasió, amb un grup 

d'amics argentins, fent broma 
de la rivalitat futbolística que hi 
ha entre Argentina i Uruguai, 
un em va dir que el seu germà 
havia mort en aquell confl icte, i 
això em va marcar molt. A partir 
d'aquí vaig començar a investigar. 

Com vas crear el protagonista, 
Néstor Bandama? Tindrà conti-
nuïtat?
És un personatge que dóna 
molt de joc, està com una cabra. 
També vaig haver d'investigar so-
bre genètica, processos judicials i 

policials... La veritat és que és un 
gènere molt complicat. 

Has començat un altre projecte?
Estic acabant la segona novel·la 
i aquesta està totalment am-
bientada a Gràcia. Jo coneixia 

la ciutat de llegir a Montalbán, 
després vaig descobrir Pedrolo i 
Montserrat Roig. I ara volia situ-
ar la trama en el lloc on visc, els 
carrers que trepitjo. I estic molt 
content perquè he guanyat la 
beca Montserrat Roig. 

Això t'anima encara més a se-
guir escrivint. 
Sí, de fet ja estic trebellant en la 
tercera, que la situaré a Minas, la 
meva ciutat natal. I també sortirà 
Bandama.•

Breus

Els primers 
tres 'ebooks' 
de Blackie

#llibresalaire, 
proposta de 
lectura als balcons

Blackie Books ha posat 
a la venda tres llibres 
electrònics "per les 
circumstàncies que 
ens toquen viure": Los 
números de la vida (Kit 
Yates), Los asquerosos 
(Santiago Lorenzo) i 
Todos quieren a Daisy Jones 
(Taylor Jenkins Reid).

El Gremi de Llibreters de 
Catalunya proposa per 
aquest Sant Jordi una 
jornada de lectura als 
balcons, patis, terrats i 
fi nestres de casa. Amb el 
nom de #llibresalaire, es 
fa una crida a les 12 h i a 
les 18 h perquè tothom 
surti a llegir en veu alta.

L'escriptor, a Verdi. Foto: Cedida

collir quan els establiments tornin 
a obrir. Aquesta és una opció que 
també ofereix Atzavara, la llibre-
ria d’Escorial, a través de la pàgi-
na web de venda online de llibre-
ries independents Libelista.com. 
Aquesta fórmula (comprar el lli-
bre ara per sumar ingressos que 
amb la persiana abaixada els lli-
breters no poden obtenir), i que ha 
subscrit una part del sector a tra-
vés del manifest #Santjordietstu, 
també ha trobat oposició. La inici-
ativa defensa la compra i reserva 
dels llibres amb motiu de la dia-
da del 23 d’abril però insta als lec-
tors a no demanar rebre’ls a casa 
la propera setmana per no expo-
sar el personal de missatgeria i 
transport. 

Però altres llibreries, com és 
el cas de Le Nuvole, no hi estan 
d’acord. “Si la gent vol llegir és 
ara, no quan s'acabi tot això i ja 
podrem sortir a prendre una cer-
vesa i passejar pel carrer”, expli-
ca Cecila Ricciarelli, responsable 
de l’establiment italià. La llibre-
tera gracienca defensa que siguin 
ara les botigues petites que envi-
ïn els llibres a casa perquè, si no, 
"ho farà Amazon". "Enviem amb 
responsabilitat, a la llibreria no ha 
entrat ningú des del mes passat, el 
transportista usa guants, no ens 
toquem i la gent tirar l’embolcall, 
tot és més segur que amb qualse-
vol producte del supermercat”, as-
segura Ricciarelli.•

La Memòria estrena llibreria en 
xarxa. La llibreria de la plaça de la 
Vila La Memòria ha aixecat aquesta 
setmana la persiana de la nova pàgina 
web, on es pot trobar tot el catàleg 
de la botiga, seguir les activitats que 
programen així com les recomanacions 
que fan per aquests dies, i comprar 
a través de la plataforma digital.

"Abans de venir a viure-hi, coneixia 
la ciutat pels llibres de Montalbán" 

Maximiliano Rodríguez ubica la trama del seu segon llibre a Gràcia

Patricia Geis, Joan Negrescolor, 
Raquel Díaz Reguera, Victor 
Escandell, Mercè Canals, Anna 
Llenas i Òscar Sardà.

Com passa amb la iniciativa de 
Llibreries Obertes, on s'hi troba, 
per exemple, Ona Llibres, els títols 
que es comprin ara es podran re-

"Serial Edicions, 
de Gràcia van 
ser els primers a 
contestar i m'hi 
entenc bé", explica 
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In memoriam
Èric Lluent, periodista

We’ll meet again, Eddy

A Eddy Davis els carrers de Gràcia li recor-
daven Itàlia, i això li agradava. L’estiu de 
2007, va aterrar amb el seu banjo a l’hotel 
Casa Fuster, per liderar els concerts del 
Cafè Vienès amb el seu company de viatge 

vital i musical, el pianista Conal Fowkes, i les visi-
tes sorpresa de Woody Allen i el seu clarinet. Davis 
va morir la tarda del 7 d’abril a un hospital de Nova 
York a causa del coronavirus, a l’edat de 79 anys. 
Deixa a Gràcia molt bones amistats i admiradors 
d’una llegenda del l’early jazz i el ragtime que havia 
compartit escenari amb grans de l’estil, com Benny 
Goodman, Gene Krupa, Al Grey, Jabbo Smith o Turk 
Murphy. Musicalment, sempre se n’havia penedit 
d’una cosa: haver desestimat la invitació de tocar 
amb Louis Armstrong. Com a músic, va començar 
a fer-se un nom als clubs controlats per la màfi a de 
Chicago, si bé passats els anys va allunyar-se d’un 
món que l’intimidava. És un dels protagonistes del 
fi lm documental Wild Man Blues (1997), que retra-
ta una gira europea amb la banda d’Allen. Al Cafè 
Vienès de Gràcia va protagonitzar concerts virtuo-
sos i va pujar al seu escenari, per darrera vegada, el 
17 de juny de l’any passat, per cantar acompanyat 
de Conal Fowkes La Vie en Rose, en una actuació im-
provisada, perquè ell era un enamorat del Vienès. 
L’estiu de 2011, el vaig visitar a Roma i aquella ve-
gada ens vam acomiadar cantant We’ll Meet Again. 
Gràcies per la teva amistat i pel teu talent llegenda-
ri. We’ll meet again, Eddy.•

Eddy Davis, director de la 
banda de Woody Allen i 
llegenda del jazz enamorada 
del Cafè Vienès, mor als 79 anys

Eddy Davis, un enamorat del Cafè Vienès. Foto: Èric Lluent

S.M.

La cita anual d'art en l'inici de la primavera a la comar-
ca d'Okayama, a 800 km de Tòquio, s'ha pogut cele-

brar. Impulsat per l'artista gracienca Marta Montcada, 
el festival ha mantingut la ruta d'art amb exposicions 
i instal·lacions en edifi cis històrics malgrat les restric-
cions de la crisi sanitària; només han hagut de canviar 
el format dels concerts. "Estem contents d'haver pogut 
oferir les activitats com un petit oasi d'art i creativitat", 
explica Montcada, que no ha pogut tornar a Gràcia, on 
han quedat ajornats els Tallers Oberts i les activitats del 
jardí del Silenci on l'artista participa activament.•

Sota el nom de '23 Rue del Coll - Bruguera' (inspirat 
pel popular còmic '13 Rue del Percebe', el centre cívic 
anima els veïns a dibuixar l'edifi ci on viuen, la comu-
nitat de veïns, fets des de dins de casa o des dels bal-
cons, en una activitat per a tots els públics. Amb els 
dibuixos recollits es farà una exposició online. •

Festival d'art 
Montcada, ànima 
gracienca al Japó
"Hem pogut oferir un petit oasi de 
creativitat", diu Marta Montcada

Exposició al Coll de 
dibuixos confi nats
El centre cívic anima el veïnat 
a retratar l'edifi ci on viuen

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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