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Balanç desigual a hospitals
i residències de Gràcia en
la lluita contra el virus
Els centres de gent gran ﬂuctuen entre la vintena de víctimes
mortals i els zero casos, mentre que l'Esperança acumula ja 99
positius i els llits al poliesportiu del Guinardó gairebé estan buits

Albert Balanzà

L
L'hospital de campanya del CEM Guinardó, gairebé buit Foto: Cedida
Gràcies al suport de:

a residència Verge de Lourdes del carrer Quevedo i la residència Gràcia del carrer Siracusa
són exemples oposats de la discrecionalitat en
l'actuació que ha hagut d'afrontar els responsables d'aquests centres i el balanç desigual de
resultats en la lluita contra el virus en el global dels
equipaments més o menys assistencials, que també
inclouen els grans espais habilitats davant la crisi sanitària com l'Hospital de l'Esperança o l'hospital de
campanya instal·lat al CEM Guinardó i gestionat pel
Districte de Gràcia.
En el front de les residències, malgrat l'actuació de
desinfecció i neteja que ha fet l'Exèrcit i Bombers i que
continuarà en els propers dies, a Verge de Lourdes del
carrer Quevedo o a Virreina II del carrer Encarnació es

respira certa eufòria pel zero aconseguit gràcies a les
decisions inicials adoptades pel personal i a Siracusa
les notes informatives acosten les víctimes mortals a
la vintena per l'absència de testos que separessin positius i negatius. També en aquest sector hi ha hagut
morts a DomusVi del carrer Mare de Déu del Coll (deu,
segons el comitè d'empresa) i a La Vostra Llar del carrer Gran (almenys una, segons els veïns).
En el front dels hospitals d'emergència reconvertits o provisionals, l'Hospital de l'Esperança ja suma
99 ingressats positius en quatre plantes i els treballadors, al marge del comitè, s'han revoltat amb un
escrit de protesta per les condicions laborals. "Estem
en una fase de creixement lent, no de descens", apunten al comitè d'empresa. Aquest fet contrasta amb la
realitat de l'hospital de campanya al CEM Guinardó,
que està pràcticament buit amb només quatre dels 88
llits ocupats aquest dijous. Pàgina 3 i editorial
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L'ANC engega
un cicle de
xerrades
sobre la Covid
L'assemblea local de
l'ANC recupera els
seus habituals cicles
de xerrades, almenys a
nivell telemàtic, aquest
dissabte 25 a les 18 hores
amb la intervenció del
doctor Pere Joan Cardona,
membre de l'Institut de
Recerca Germans Trias
i Pujol - Can Ruti i de
la sectorial de salut de
l'entitat independentista.
El tema central serà
la Covid 19 i Cardona
intentarà respondre Què
hauria pogut fer el Govern
si fóssim un Estat.

Adéu a Joan
Masip, responsable
de Cultura
del PSC Gràcia

L'agrupació local del PSC
de Gràcia ha dit adéu
aquest cap de setmana a
Joan Masip, dirigent de
l'executiva i secretari de
Cultura. Masip, membre
del consell de federació
del PSC-Barcelona, també
estava vinculat a Sant
Medir com a romeu de la
colla La Tradicional.

Política
Gràcia reprèn l'activitat
política amb un ple per
'streaming' el 5 de maig
L'equip de govern dóna per feta l'adaptació a projectes
socials dels 6 milions del pressupost participatiu local

Albert Balanzà

President, regidor
i els 17 consellers
celebren Sant
Jordi llegint textos
d'Ovidi Montllor

E

l Districte de Gràcia ja fa
cinc setmanes que està tancat i barrat, sense presència ni tan sols del dispositiu
de la Guàrdia Urbana a la
porta d'entrada, si bé una part de
l'equip tècnic i de gerència està actiu al carrer coordinant, per exemple, l'hospital de campanya del
CEM Guinardó. Tothom és a casa
teletreballant, ﬁns i tot estan conﬁnats els inspectors d'obres i de
llicències. En l'àmbit polític passa el mateix: president, regidor i
consellers -que aquest Sant Jordi
llegien a l'uníson per xarxes textos
d'Ovidi Montllor- s'han trobat un
cop abans de Setmana Santa per
via telemàtica i la setmana passada
ja es va instaurar la junta de portaveus quinzenal.
Tot plegat farà un salt de retorn
el pròxim dimarts 5 de maig a les
18 hores amb la convocatòria del
primer ple ordinari des de l'inici del conﬁnament. Òbviament la
sala d'actes de plaça de la Vila no
serà l'escenari en aquest cas però
sí que l'Ajuntament preveu una retransmissió en streaming similar a
les que es fan quan el ple ordinari és presencial. Tampoc hi haurà
públic però tècnicament s'està intentant donar resposta a la possi-

El ple del districte, en una de les últimes sessions presencials. Foto: A.V.

Un 57,5% de graciencs veuen
poc o gens dur el conﬁnament.
L'Ajuntament ha estrenat una
enquesta sobre el conﬁnament
amb l'única dada segregada per
districtes de vivència de la situació.
Un 57,5% de veïns de Gràcia veu
poc o gens dur el conﬁnament,
el quart districte més positiu
per darrere d'Horta-Guinardó,
Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí.

bilitat que algun veí hi hagi d'intervenir, com es fa quan el ple es fa a la
sala d'actes, si així ho requereix en
algun dels punts de l'ordre del dia.
Justament l'ordre del dia s'acabarà de deﬁnir dimarts en junta de
portaveus virtual, però el ple s'estructurarà a partir de l'informe del
regidor, Eloi Badia, centrat en l'estat del pla de contingència contra
el coronavirus a Gràcia. Fins dilluns els grups entraran telemàticament les proposicions, precs,
preguntes i propostes de declaració institucional si n'hi hagués.
D'altra banda, l'equip de govern, de manera informal, com va
expressar dilluns en una trobada
amb veïns la consellera del PSC,
Mercè Saltor, està començant a donar per fet que el retoc pressupostari a causa de la crisi sanitària obligarà a "replantejar" el destí dels 6
milions que pertocaven a Gràcia (75
a Barcelona) en projectes participatius cap a objectius socials.

•

Opinió convidada
Jordi Daura, conseller municipal de Barcelona pel Canvi

Governar en temps de Covid 19:
responsabilitat i sentit d'Estat

E

l 2020 és l’any de la Covid 19. Avui el món es
troba immers sota els efectes letals d’una
pandèmia que, sens dubte, marcarà un
abans i un després en la història de la humanitat i que, per descomptat, tindrà una
transcendència sanitària, social, econòmica, ﬁnancera i política durant el segle XXI. Res del que ha
succeït no ens pot deixar indiferents. La societat
que avui coneixem, els seus hàbits i prioritats, la
forma d’entendre la mateixa vida, hauran canviat.
Avui el món sencer resta conﬁnat a casa seva observant com milers de persones lluiten contra la
Covid 19, un virus que no distingeix entre capes socials, però que està colpejant de forma cruel als pilars més dèbils de la nostra societat: la gent gran.
Les residències s’han convertit en un focus de
propagació del virus. Des de Barcelona pel Canvi
portem repetint des de fa setmanes que les resi-

dències no són hospitals, ja que no disposen dels
instruments necessaris per fer front a la pandèmia. Cal ingressar els pacients en centres alternatius medicalitzats com hotels habilitats o traslladar pacients a altres comunitats autònomes, en el
cas de no disposar de llits necessaris en hospitals.
Aquesta crisi no només té un impacte sanitari.
Té també un impacte econòmic i social. Els autònoms i les pimes des de fa setmanes pateixen els
efectes econòmics del Covid 19. Ells han de ser un
pilar fonamental en la recuperació de la normalitat econòmica a Gràcia, a Barcelona, a Catalunya
i a Espanya. Crec que és imprescindible descomptar taxes a autònoms i pimes durant el temps que
duri l’Estat d’Alarma per suavitzar la caiguda de
l’activitat econòmica i, alhora, preparar les reformes necessàries per reactivar l’activat un cop s’aixequi aquest. Un cop més la col·laboració públic-

privat serà determinant en la gestió econòmica.
En un moment en que es reivindiquen un nous
Pactes de la Moncloa per a la reconstrucció del
país, trobo a faltar lideratges, sentit d’Estat, responsabilitat i unitat política. Les actuacions dels
respectius governs, especialment el del central i el
de la Generalitat, deixen molt que desitjar. Els uns
per no tenir en compte l’oposició i les autonomies
tirant pel dret, i els altres per posar per endavant
el marc nacionalista a la gestió de la crisi. Les ideologies portades al límit no són bones conselleres.
Aquesta és també una oportunitat per a la Unió
Europea. Caldrà un nou pacte social que pensi en
l’Europa post Covid 19, que recuperi l’essència dels
valors humanistes sobre els quals va ser construïda. Un nou pacte basat en la llibertat, la solidaritat, la justícia social, l’impuls d’una economia social i del bé comú, una major integració política i un
ferm compromís amb el medi ambient.
Acabo amb un record per a les persones que
ens han deixat aquests dies per la Covid 19.
Gràcia també ha estat colpejada i està de dol. El
meu agraïment a tothom que cada dia treballa
per salvar vides i al teixit associatiu del districte.
Tots ens doneu força, resiliència i esperança.

•
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Blocs sense llum a
Travessera de Dalt
per l'explosió d'un
transformador

Tres ediﬁcis de Travessera
de Dalt, als números 29,
31 i 33, van quedar a les
foques diumenge passat
després que esclatés la
subestació elèctrica que hi
ha al subsòl del carrer, al
davant del carrer peatonal
de Mossèn Batlle. Els fets
es van produir a les 15.30
hores amb una explosió
continuada. "Es va generar
una fumerada tan gran
que durant uns segons
impedia veure els arbres",
explica Ramon Palau, un
dels veïns que va trucar
a Emergències. L'avaria
va requerir la instal·lació
d'un grup electrogen i el
subministrament es va
reprendre a mitjanit.

La campanya
nova de Radars
posa en contacte
veïns d'escala
L'Ajuntament, tal com
va anunciar abans de
Setmana Santa, ha posat
en marxa una nova
campanya de la iniciativa
Radars de suport a les
persones grans amb
dos cartells penjats a la
majoria d'escales de veïns,
un d'explicatiu i un altre
que ofereix la possibilitat
d'inscriure's a voluntaris
que puguin ajudar i veïns
que necessitin ajuda.

Societat
Hospitals i residències
de Gràcia registren un
balanç desigual en
la lluita contra el virus
Els centres de gent gran ﬂuctuen entre la vintena de morts i els
zero casos, mentre que els llits del CEM Guinardó estan buits

Albert Balanzà

E

l 8 de març l'Hospital de
l'Esperança va activar la
primera de les plantes buides per a emergència sanitària i així va engegar oficialment la crisi del coronavirus
a Gràcia. Aquells dies van ser clau
perquè responsables de centres
més o menys assistits, incloses les
20 residències de gent gran locals,
es juguessin la vida de molts dels
seus residents amb decisions adoptades sense cap ordre institucional
ni prou material per fer-hi front. El
balanç ja es pot analitzar amb perspectiva: equipaments com Verge
de Lourdes del carrer Quevedo o
Virreina II del carrer Encarnació
han registrat zero casos mortals,
mentre que la residència pública
de Siracusa s'acosta ja a la vintena,
DomusVi en tenia deu la setmana
passada i també hi ha morts a La
Vostra Llar del carrer Gran. "Una
part de les noies es van conﬁnar de
seguida", apunta Joan Oliva, que té
la mare a Quevedo. Més crua és la
realitat a Siracusa: 14 morts divendres ja superats aquesta setmana,
segons fonts del centre, que admeten que a 31 de març encara no podien distingir entre positius i negatius per manca de tests. "No cedim i
seguim esgotant vies a ﬁ d’aconseguir que Salut faci proves diagnòsti-

La residència Verge de Lourdes, al carrer Quevedo cantonada Banyoles, aquest dijous Foto: Albert Vilardaga

L'Esperança té ingressats 99 positius
i els treballadors protesten. L'hospital
de Gràcia, el primer dels centres que va
activar plantes buides previstes per a
emergències, té 99 ingressats positius
en quatre plantes. Els treballadors, al
marge del comitè, han protestat per la
jornada nova de 12 hores en dies alterns,
que no contempla el plus de festius.

ques al personal del centre", apuntava una nota oﬁcial als familiars.
Això almenys ja ho han aconseguit
a DomusVi, després de la crisi de les
últimes setmanes.
A nivell hospitalari, els 88 llits
disponibles de l'hospital de campanya instal·lat al Centre ESportiu
Guinardó estan gairebé buits,
amb només quatre ocupants i un
pic màxim d'ús de 34 en els últims
dies. La situació contrasta amb
l'Hospital de l'Esperança, que en
un mes i mig ha passat d'obrir
una a quatre plantes.

•

Casa Seat s'estrena amb activitats virtuals
La inauguració de l'espai experiencial de la marca es postposa i regala roses online dissenyades per Conrad Roset
A. B.

L

a transformació urbanística i
social que està experimentant
els Jardinets de Gràcia, amb
la reconversió de l'antiga Torre
Deutsche en els apartaments de
luxe gestionats per Mandarin,
havia de tenir una gran estrena
aquest dijous amb la inauguració
de l'ediﬁci bessò a la cantonada del
passeig de Gràcia amb l'avinguda
Diagonal, on Casa Seat hi ha ubicat la seva ﬂagship. Però el coronavirus ha acabat d'endarrerir i

suspendre sine die no només els
plans d'estrena previstos (l'Ajuntament va obligar a descartar un
macroconcert gratuït de Rosalía i
es treballava amb una gran catifa
vermella amb presència de jugadors del Barça) i el nou espai s'ha
estrenat de moment amb activitats virtuals.
La primera acció és el llançament d'una plataforma virtual
des de la qual els usuaris poden
personalitzar i enviar gratuïtament una rosa virtual dissenyada per l'il·lustrador Conrad Roset,
famós pels escenaris del videojoc

L'espai de Passeig de Gràcia 109 s'havia d'inaugurar aquest dijous. Foto: A. Vilardaga

GRIS de Nomada Studio. La conﬁguració de la rosa virtual s'ha
acompanyat de poemes en català, castellà i anglès a partir de textos seleccionats de Joan SalvatPapasseit, Federico García Lorca
i Emily Dickinson.
L’espai de Passeig de Gràcia 109,
quan es pugui obrir, ocuparà 2.600
metres quadrats repartits entre la
planta baixa, el soterrani i les dues
primeres plantes, i es planteja com
un lloc experiencial on s’hi presentaran iniciatives de cultura urbana, sostenibilitat, disseny, tecnologia i empresa.

•
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Queixes pel soroll
de la promoció de
pisos a l'ermita de
la Salut
Els veïns de la Salut s'han
queixat pel soroll de les
obres de la nova promoció
immobiliària que es fa en
els terrenys de l'ermita
de la Salut, conservant
el temple, a Travessera
de Dalt amb Escorial. La
contaminació acústica,
segons han apuntat els
participants al Cafè de
Veïns que organitza
Salutem a les xarxes, se
senten amb força a illes de
cases més enllà. La Guàrdia
Urbana hi ha actuat.

Societat
L'Ajuntament engega el procés de
gestió cívica de Can Carol i facilita
l'accés als moviments socials
La Federació d'Entitats Amigues de Can Carol i Consolat reforça la seva candidatura
amb l'assessorament de Torre Jussana i Casa Orlandai però encara no fa el pas

Investiguen un
local del carrer
Mateu per tenir
amﬁbis protegits

Els Mossos han localitzat
aquest dimecres, després
de la intervenció dels
Bombers en un incendi
en un local del carrer
Mateu una gran quantitat
d’amﬁbis protegits, entre
els quals hi havia tritons
del Montseny o del Pirineu.
Els fets van succeir a les
6 de la matinada quan els
agents van constatar que a
l’interior hi havia almenys
170 terraris i neveres amb
amﬁbis. El propietari del
local ha quedat investigat
per aclarir la procedència
dels animals i quin era l’ús
i destinació que en feia. Els
amﬁbis s’han traslladat
a diferents centres de
recuperació.

Les obres aturades de Can Carol, aquest dijous. Foto: A.Vilardaga

Albert Balanzà

L

es obres de Can Carol estan aturades, com totes
les obres públiques del
Districte entre les quals a
Vallcarca també hi ha el
nou bloc d'habitatge públic als
números 93-95 de l'avinguda,
però l'Ajuntament ha activat com
a acord de la comissió de govern de
la setmana passada les bases per
adjudicar la gestió cívica de l'equipament, obrint així el model de
gestió a la possibilitat que el gestionin els moviments socials del
barri que hi han mostrat interès.
Aquest tràmit engega la paperassa quan, segons fonts municipals, encara queden almenys tres
mesos de treballs de condiciona-

Torna el mercat de pagès amb
mesures d'accés especials. El
mercat de productes de proximitat
de Vallcarca recupera l'activitat
dissabte 25 amb un únic accés com
a mesura principal de precaució
per complir les distàncies de
seguretat sanitària imposades. La
iniciativa, que es va ajornar el 20
de març, es farà de 10 a 14 hores a
la plaça del metro de Vallcarca i hi
participaran parades de pa, fruita
i verdura, formatges i embotits,
llegums, conserves, olis i espècies.

ment de l'espai (quan es pugui reprendre la reforma) i quan no s'ha
tancat l'avantprojecte de reurbanització de la plaça Farigola, que
va o hauria d'anar en paral·lel a
tota la remodelació d'aquella zona.
L'acord de la comissió de govern no només aprova les bases
-que s'explicaran dimecres en una
sessió telemàtica- sinó que també
convoca el concurs especiﬁcant "la
presentació de projectes de gestió
cívica" i autoritza una despesa de
105.000 euros en concepte de subvenció màxima a l'adjudicatari ﬁnal, que es cobriran amb els pressupostos públics de 2020 i 2021. La
suma correspon, segons les bases,
a 35.000 euros des de l'1 de juliol
de 2020 ﬁns a ﬁnal d'any, i 70.000
euros per a l'any 2021.
La Federació d'Entitats Amigues
de Can Carol i Consolat (FEACC),
constituïda el 2019 amb l'objectiu
d'assumir la gestió dels dos espais
seguint aquest model cívic que ja
s'aplica en altres espais de la ciutat
com l'Ateneu l'Harmonia de Sant
Andreu, ha estudiat aquesta setmana la poca informació disponible i ha evitat conﬁrmar si fa el pas.
No obstant això, la junta ha explicat que el document inicial de
40 pàgines que va estructurar amb
l'objectiu de presentar la seva candidatura a gestió cívica s'ha reforçat en els últims mesos amb l'assessorament d'entitats com Torre
Jussana i Casa Orlandai pel que fa
als apartats legals i administratius
i mecanismes de governança.
"Creiem que tenim un projecte encara més potent, il·lusionant
i que gaudeix del suport de nombroses entitats", apunta la junta.
La Federació està integrada per
l'Observatori de Vallcarca, l'Associació de Veïns Som Barri, l'Associació ECOS-Antic Forn, Ateneu de
Vallcarca i l'Associació de Festes
Alternatives de Vallcarca.

•

La Festa Major insta els carrers a fer un
guarnit diferent i a no contractar encara
El cartell de l'edició 2020 es presenta aquest divendres via Youtube
A. B.

D

esprés de la presentació online del cartell de l'edició 2020,
previst per aquest divendres
a la tarda (18 h, canal youtube
Festa Major de Gràcia), el viu debat intern entre la Fundació Festa
Major i les comissions de carrers
guarnits s'ha accelerat aquesta
setmana amb disparitat de posicionaments sobre la possibilitat que

hi hagi enguany una programació
normal. La decisió ﬁnal, es prendrà per consens segons es desprèn
de les conclusions del grup que tenen els carrers i les consultes que
s'han fet a la Fundació.
El comitè directiu de Festa
Major, en tot cas, en un nou missatge enviat als carrers després del primer posicionament
abans de Setmana Santa (vegeu
L'Independent núm. 796), ha instat els carrers a anar preparant un

guarnit començant per "petites
peces" però alhora recomana ser
"molt prudents" a l'hora de contractar qualsevol activitat perquè
"ens podem trobar amb la impossibilitat de realitzar-la".
La Fundació treballa amb un
calendari amb terminis límits
per prendre decisions de desplegament major o menor de la festa
però admet que a l'agost encara hi
pot haver restriccions d'aforament
i mesures de distanciament tenint

Un balcó guarnit a Verdi aquest dijous, similar als de Festa Major. Foto: A. B.

en compte l'evolució de la crisi sanitària i les mesures imposades
per l'Estat. "Estem treballant amb
l'Ajuntament per veure quines ac-

tivitats o en quin format es poden
realitzar", conclou el nou missatge signat per la presidència de la
Fundació Festa Major.

•
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Gràcia consolida el comerç
que suma alimentació i salut
Granel, proximitat i especialització, les claus del Rebost d’Orient
C.G.

Les botigues ‘eco’, davant la crisi
Horaris adaptats, més repartiment a domicili, activitat
extra a les xarxes socials o millora de la botiga virtual són
alguns dels canvis i adaptacions que el comerç sostenible de
Gràcia està fent aquests dies davant la crisi del coronavirus.
Uns amb la persiana oberta cada dia i d’altres més actius
Gràcies al suport de:

a Internet, són establiments que -tot i poder seguir fent la
seva activitat econòmica- estan notant els efectes d’aquesta
aturada. Malgrat tot, el comerç de proximitat de la Vila es
reivindica aquests dies i reclama suport, per poder mantenir
els seus projectes a curt i llarg termini.

editorial
Dia de la Terra
Aquest dimecres 22 d’abril s’ha
celebrat el Dia Mundial de la Terra, una crida que ha de servir per
reflexionar sobre la relació que les
persones tenim amb la natura, com
reclamen des de l’Aula Ambiental del
Bosc Turull (per citar una veu propera), i “el camí que cal prendre per
tenir més cura del nostre planeta”.
Enguany no s’ha pogut celebrar de
forma presencial però com a la resta
d’àmbits socials i culturals l’activitat
no s’atura sinó que es trasllada al
món virtual, i durant tot el dia van
tenir lloc diferents xerrades, tallers
i presentacions. L’efemèride es va
engegar el 1970 amb una manifestació multitudinària als Estats Units
per reclamar un medi ambient saludable i més compromís polític per
protegir el planeta, donant lloc a la
creació de l’Agència de Protecció al
Medi Ambient. Cada any se celebra,
doncs, una jornada de reflexió col.
lectiva per conscienciar a la població
dels problemes que patim a causa de
la contaminació, la importància de la
conservació de la biodiversitat o els
efectes del canvi climàtic. Sens dubte,
vivim uns dies on els debats sobre
què i com hem d’actuar a partir d’ara
són més necessaris que mai; la crisi
que es pateix actualment a escala
global no és una crisi només sanitària;
estem veient com el nostre model
econòmic i social ha fet insostenible
el futur del planeta. No deixem que
les veus que reclamen que la crisi ha
de servir per canviar moltes coses
es quedin en res un cop recuperem
alguns hàbits. És el moment perfecte
per discutir i reflexionar sobre què
ha de ser la normalitat. I actuar-hi en
conseqüència.

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenibles
+ sostenibles

El comerç ‘eco’ de la Vila es readapta i
intensifica el repartiment a domicili

Es manté el
curs ‘Mans a
la terra’
S.M.

Horaris adaptats, més
repartiment a domicili,
activitat extra a les xarxes socials o millora de
la botiga virtual són alguns dels canvis i adaptacions que el comerç
sostenible de Gràcia
està fent aquests dies
davant la crisi del coronavirus. I tot i poder
seguir fent la seva activitat econòmica estan
notant els efectes de
l’aturada.
Silvia Manzanera
Uns amb la persiana oberta
cada dia i d’altres més actius a
Internet, una part del comerç
gracienc pot seguir fent la seva
activitat econòmica però també
estan notant els efectes d’aqueta
aturada. Malgrat tot, les botigues
de proximitat de la Vila es reividiquen aquests dies i reclamen
suport per poder mantenir els
seus projectes a curt i llarg termini. La fruiteria ecològica MAU,
un projecte que fa quatre anys
que va arrencar a Mare de Deu
dels Desemparats ha canviat els
horaris, com d’altres comerços,
i obre només de matí de 9 a 14
h. Abans del confinament ja feien repartiment a domicili però

El Cambio Lógico, especialitzats en productes ‘residu zero’ i articles per viure el dia a dia sense plàstics, ha tornat a obrir

aquests dies s’ha incrementat la
demanda. “Ja teníem una llista
consolidada abans del confinament però ara que la gent està
més a casa, els mateixos veïns
dels nostres clients també ens

La graneria Sala,
referent històric a
la Vila, ha notat una
davallada de vendes
demanen ara la cistella”, explica
el Jesús, responsable de la botiga.
En canvi, un referent pel que
fa a comerç històric i a granel,
la Graneria Sala, ha notat una
davallada global d’ingressos

per vendes i també observa un
canvi d’hàbits de consum. S’han
vist obligats a fer un ERTO que
ha afectat una treballadora; i el
Miguel treballa ara de 9 a 15 h
perquè “per la tarda no passa
ningú pel carrer”. Ells no fan
repartiment a domicili ni tampoc
tenen botiga online. “Abans la
clientela venia un o dos cops
per setmana i feien compres
petites, ara venen cada 15 dies
o, fins i tot un cop al mes, i fan
compres de 50 o 60€”, explica
el Miguel, que també assenyala
una reducció considerable dels
menjars preparats, perquè molta
gent es dedica, ara que té més
temps, a cuinar a casa.
Altres comerços més nous, com

és el cas de El Cambio Lógico, s’han hagut de readaptar i,
després d’un mes amb la botiga
tancada, han tornat a aixecar la
persiana (només al matí) i amb
més oferta d’articles essencials,

El Cambio Lógico ha
aprofitat per millorar la
pàgina web i crear nous
continguts
sobretot enfocats a la neteja de
la llar. “Hem aprofitat aquests
dies per millorar la pàgina web
i fer dos blogs, un amb continguts específics sobre neteja i un
altre sobre reciclatge”, explica
l’Àlex, ànima d’aquest projecte
que incentiva el residu zero i

Els curs ‘Mans a la terra’
de primavera, que organitza l’Aula Turull amb Arnau
Remenat, endarrereix dates
però continua endavant. Es
tracta d’un curs d’agroecologia urbana per menjar i
cuidar-se amb plantes mediterrànies, i encara queden
places. Des de l’Aula ambiental del Bosc Turull es pot
accedir a tota la informació
sobre els continguts, talleristes, apunts i localitzacions del
curs. El preu s’ha rebaixat
a180 euros, però per estudiants, persones aturades o
que s’hagin quedat sense activitat, és de150. Si finalment
el curs no es fes, es reemborsà el preu i es proposaran
dates per a la tardor.
com viure sense plàstics. També
assegura que han incrementat
la venda online. “Teníem moltes
coses pendents a la llista que en
el dia a dia a la botiga no podíem
fer”, afegeix l’Àlex. L’activitat a
les xarxes també s’ha intensificat
les darreres setmanes, amb més
vídeos per seguir amb la “part
pedagògica” i instructiva del seu
projecte. Un altre dels comerços
de l’eix sostenible que conforma
el mercat de la Llibertat, El Safareig -especialitzat en productes
de neteja a granel-, va encetar
el mes d’abril la botiga online
(“només durant el període
de confinament”). També han
modificat els horaris i obren
només al matí (de 10 a 14 h).
Altres establiments de la zona
com VomFass o Vegala, també
ofereixen venda a domicili.

Serveis d’interès
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
.la Placídia
Plaça Gal
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

C.G.

Aula Ambiental Bosc Turull
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
Dos
dissabtes
al al
mes
mes
dede
1010
a 14h
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]
La Graneria Sala, a Travessera de Gràcia, ara només obre al matí
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Reportatge
Naturgy permet a les llars, pimes i autònoms
catalans ajornar les seves factures de llum
i gas per fer front al Covid-19
La companyia impulsa un pla d’iniciatives que inclou, entre d’altres,
subministrament energètic gratuït per als hotels i residències medicalitzades

L

a companyia energètica
Naturgy ha endegat un
pla amb diverses iniciatives per fer front a les
conseqüències del Covid19. Així, l’empresa permetrà
ajornar el pagament de les
factures que s’emetin a partir d’ara d’electricitat, gas
i serveis de tots els seus clients domèstics amb tarifes
liberalitzades, així com als
autònoms, petites i mitjanes
empreses i petits negocis de
tota Catalunya.
L’objectiu és mitigar l’efecte
del virus en l’economia familiar i de les empreses davant
l’increment del consum, derivat del confinament de la
població ordenat pel Govern
per intentar frenar la corba de
contagis d’aquesta pandèmia.
La companyia també ha
ampliat el període de carència d’aquestes factures fins
a 6 mesos a l’estendre el termini de pagament de les factures emeses ﬁns a juny de
2020 i passar-les a cobrament
a partir del mes d’octubre de
2020, facturant-les a continuació en 12 pagaments iguals
durant els següents mesos.
En concret, les factures dels
consumidors domèstics,
pimes, micropimes, autònoms o petits negocis, que
s’acullin a aquest pla d’ajuda
llançat per la companyia,
podran ser abonades fins a
setembre de 2021. Naturgy es
farà càrrec del cost d’aquestes factures durant aquests
mesos, ﬁnançant als seus clients sense interessos.
Més d’un milió de clients
domèstics de Naturgy a Catalunya podran acollir-se a
aquesta alternativa que ofereix la companyia, a l’igual
que les 250.000 pimes i autò-

Seu de l’empresa Naturgy.

“Més d’un
milió de clients
de Naturgy
a Catalunya
podran aplaçar
les seves
factures”
noms que té el grup en cartera a tota Espanya. Per
accedir a aquesta ajuda els
clients interessats han de
sol·licitar aquest ajornament
del pagament de les factures
a través de la secció de “Àrea
Clients” de la pàgina web de
la companyia.
El president de Naturgy,
Francisco Reynés, ha explicat que “la crisi està durant
més del que s’esperava i tots
hem de contribuir tant en la
gestió de la pandèmia com
en l’aspecte econòmic de les
famílies i empreses del país.
Estem llançant iniciatives
en aquest sentit i seguirem
fent-ho mentre continuï la
crisi. No pararem”.

Mesures sanitàries
Des del començament de la
propagació del virus, l’empresa va posar en marxa un
ambiciós pla d’acció amb
diferents actuacions per fer
front a l’impacte d’aquesta
pandèmia. Una d’elles és
que ofereix subministrament energètic gratuït, tant
d’electricitat com de gas, als
hotels i residències que cedeixin les seves instal·lacions
a la Sanitat Pública per
ampliar l’oferta de llits disponibles davant l’increment
d’hospitalitzacions derivades d’aquesta pandèmia. En
concret, la companyia ja ha
tancat acords amb diversos
hotels de tota Espanya per
donar-los subministrament
energètic gratuït.
A més, Naturgy ofereix
durant aquests mesos als
seus clients assistència
mèdica gratuïta mitjançant
videotrucada, amb l’objectiu que els ciutadans puguin
fer consultes de salut sense
necessitat de sortir de casa.
Les consultes es poden fer

tots els dies de la setmana,
les 24 hores, mitjançant trucada telefònica, pàgina web
o l’aplicació online. Aquest
servei inclou informació
mèdica de primeres actuacions en casos d’emergència, medicació i posologia
per pediatria i medicina
general. En cas d’emergència, s’avisarà al servei 112
per enviament d’ambulància en el territori nacional.
Mesures dins l’empresa
Entre els seus treballadors,
la companyia va ser una
de les primeres empreses
que va implantar l’opció de
teletreball a tots els que la
seva feina ho permetés, i ha
reforçat el protocol d’actuació pels seus tècnics especialistes de llum i gas que han
de seguir acudint al seus
llocs de treball per realitzar
activitats essencials.
Naturgy té a hores d’ara
com a prioritat fonamental
garantir la seguretat de subministrament i, per això, des
del començament d’aquesta

crisi sanitària ha intensiﬁcat les mesures del seu protocol d’actuació en totes les
seves infraestructures crítiques. En concret, la companyia va activar centres
físics i tecnologia de suport
en diferents punts del país, a
més de la capacitat de gestió
remota, per així garantir en
tot moment el subministrament energètic.
Cada instal·lació del grup,
tant les referides a xarxes
d’electricitat i gas, com les
de gestió de mercat i generació elèctrica, compten
amb la possibilitat de gestió
virtual i amb plans d’emergència preventiva, back-up i
trasllat d’activitat entre centres de ser necessari.
Es manté també plenament
operatiu el servei d’atenció d’urgències domiciliàries per reparar calderes,
frigorífics, etc., acudint en
menys de 3 hores. Aquest
servei s’ha estès també a
aquelles persones que no
siguin clients.

[per darrere]
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“La solució no és només reaprofitar
i reciclar, sinó consumir menys”
C.G.

Fa dos anys i mig que Carles
de la Iglesia Díaz va decidir
donar continuïtat a la petita
botiga de tes “de tota la vida”
del carrer Puigmartí. Però
ho va fer en un local més
gran al número 64 de Milà
i Fontanals. El seu Rebost
d’Orient ha ampliat l’oferta
de productes, s’ha fet un nom
entre els amants del picant,
prioritza els articles de proximitat i se suma a la lluita per
reduir el consum de plàstic i
els residus. El Carles creu que
aquesta crisi ha de servir per
canviar moltes coses i espera
que no sigui massa tard.
Silvia Manzanera
Quina és la història del projecte?
D’on surt l’interès per fer una
botiga d’alimentació a granel?
Feia anys que sentia que alimentació i
salut havien d’anar de la mà i tenia ganes
d’engegar un projecte vinculat a això.
Era client de la botiga de tes a granel que
hi havia a Puigmartí i quan la seva propietària es va jubilar el 2017, vaig agafar jo
el traspàs perquè era una oportunitat de
tenir una botiga d’alimentació vinculada
a la salut. Però el local era molt petit i
vaig instal·lar-me a Milà i Fontanals, un
local més gran i amb més aparador. El
que tenia molt clar era que no volia una
botiga convencional, sinó fer un projecte
amb valors com la solidaritat, el veïnatge, el suport mutu... En aquell moment
Gràcia s’estava omplint de botigues de
disseny amb preus poc populars, i no
volia això.
Gràcies al suport de:

El Carles, a la seva botiga de Milà i Fontanals, aquest dijous

Com valores aquests dos anys i
mig de botiga?
Haig de dir primer de tot que el 50% és
clientela de l’altra botiga, i a poc a poc
hem anat fent nous clients, tot i el tancament del mercat de l’Abaceria, que es
nota molt sobretot perquè hi ha menys
pas de gent, molt menys moviment que
abans. Sort que a Milà i Fontanals, amb
la Bodega Marín, que som veïns, sempre
hi ha gent.
Què vas conservar de l’anterior
establiment i què n’has incorporat de nou?
Hem conservat tot el que hi havia (tes, infusions, espècies, mel), fins i tot el mobiliari, i hem sumat més productes; tenim més
de 125 tes diferents, mel de productors
propers, igual que els fruits secs, un gran
assortiment d’espècies internacionals...
Intentem que els productes siguin de proximitat, excepte el te, que ve de la Xina
i de l’Índia. També ens hem especialitzat
en picant, i és curiós perquè ha corregut
la veu i ens ve gent de tot arreu. Tenim
clients d’Israel, Austràlia, Itàlia, Jamaica, i
molts agraeixen que tinguem espècies
del seu país d’origen; a Gràcia viu gent
de tot el món.
Més oferta i especialitat com a
trets diferencials, doncs.

Sí, a més de la varietat de tes, espècies i
infusions, tenim una relació qualitat preu
molt bona. Ajustem al màxim perquè sé
que amb una botiga no em faré ric.
Com veus ara el tema del granel?
Ha estat una tendència a l’alça els
darrers anys.
Jo ja estava familiaritzat amb el granel per
motius de feina i, personalment, també
estava fins als nassos de tantes bosses
de plàstic, envasos i residus. A la botiga
procurem tenir-ho tot a granel, fins i tot
la mel, a més de pots de vidre que reutilitzem. És cert que la tendència ha canviat
cap a millor, i encara que queda molta
feina, hem avançat, almenys pel que fa a
consciència ambiental. Hi ha cada vegada
més persones que han deixat de fer servir
plàstic, i han canviat molts hàbits.
Ajuda que Gràcia sigui una zona
amb una xarxa àmplia de comerç
sostenible?
Precisament quan vaig venir a Gràcia a
viure el 2012 va ser sobretot perquè aquí
trobava aquest tipus de comerç. Algunes
botigues han tancat però l’esperit segueix.
Però per altra banda, al futur mercat de
l’Abaceria hi haurà un supermercat...
De tota manera, estem encantats que la
gent segueix donant suport al comerç
de proximitat.

I les campanyes de residu zero
funcionen?
Sí, està clar que ajuden i s’ha notat un
increment de la consciència ambiental
de molta gent però hi ha un problema
més gran, i és que vivim en una societat
capitalista i de consum. Per tant, la qüestió
no és reciclar més, sinó que hem de reduir
el consum. L’ésser humà s’ha convertit en
una plaga per al planeta. No podem seguir
amb el mateix model de consum.
Com esteu afrontant vosaltres la
crisi del coronavirus?
Ens sentim afortunats perquè hem pogut
seguir obrint com a botiga d’alimentació,
malgrat el confinament i el tancament de
molts sectors. Així que més o menys el
nostre dia a dia segueix igual, però amb
incertesa pel futur i per com recuperarem després la normalitat social. Això sí,
espero també que la crisi que estem vivint
aquests dies serveixi per canviar les coses.
Quedarem molt tocats econòmicament
i psicològicament, així que no podrem
tornar al mateix funcionament d’abans.
Heu incrementat la demanda de
comandes a domicili?
I tant. La botiga online ha apujat molt les
vendes per dos motius, perquè la gent
evita sortir de casa i llavors compra més
per Internet i perquè està més temps
tancada i el dedica a cuinar i a provar receptes noves, i per tant molts clients ens
demanen condiments i espècies de cuina
internacional que potser fins ara no havien
utilitzat mai. Hem fet i seguirem fent com
sempre repartiment a domicili a totes les
veïnes que ens ho demanin, per suposat,
seguint la idea de donar servei al barri.
I quins altres productes us demanen més ara?
Infusions relaxants i herbes que reforcin
el sistema immunològic. Moltes persones ens diuen que tenen problemes per
dormir, o estan angoixades per tot el que
estem vivint. I moltes altres busquen a
través de l’alimentació una millora de la
salut, que és precisament la idea que jo
buscava quan vaig obrir la botiga.
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Breus

La UEC suspèn la
33a marxa GràciaMontserrat del
mes de juny

Esports
Els clubs i les entitats
esportives fan front per
demanar ajuda de l'IBE
Preocupació per les repercussions econòmiques i per
les mesures que caldrà prendre quan retorni l'activitat

La UEC de Gràcia havia de
celebrar el 13 i 14 de juny
la 33a edició de la marxa
Gràcia - Montserrat,
però atesa la situació
actual de conﬁnament,
l'organització considera
que la primera quinzena
de juny segurament
encara no es podran fer
activitats amb un gran
nombre de persones. La
primera idea era ajornar
l'esdeveniment, però
davant la impossibilitat
de trobar una nova data
adequada han decidit
suspendre-la i centrar les
forces en l'edició de l'any
vinent.

El Gràcia GC
barreja la
gimnàstica i la
llengua dels signes
El dimarts 28 d'abril, a
dos quarts de set de la
tarda, el Gràcia Gimnàstic
Club organitza una
activitat que relaciona
la gimnàstica artística
i la llengua dels signes.
L'Andrea Flores, una
de les entrenadores,
ensenyarà a través de
les xarxes socials del
club com es diuen les
principals paraules que
s'utilitzen en aquest
esport, amb les mans.

Albert Vilardaga

P

avellons i patis buits, locals sense esportistes,
clubs i entitats aplicant
ERTO als treballadors, retornant les quotes a les famílies, però havent de fer front a
un lloguer important i sense saber quan i com podran tornar a la
normalitat. Aquesta és la situació
en la qual es troben molts clubs
i entitats esportives de Gràcia
que aquesta setmana s'han reunit telemàticament amb el regidor d'esports de l'Ajuntament de
Barcelona, David Escudé, i diversos representants del Districte per
exposar les seves principals preocupacions i demanar ajuda per
poder tirar endavant en el futur.
La principal demanda dels
clubs i entitats és l'aprovació de
subvencions i ajudes per fer front
a les despeses, des de l'IBE han informat que hi ha una bossa destinada a aquestes ajudes, però
encara no s'han pres mesures concretes. Els clubs també han mostrat la seva preocupació per les
mesures que caldrà prendre durant el retorn de l'activitat i han
estat informats que juntament
amb la regidoria d'educació s'està preparant la possibilitat de l'ús
dels patis de les escoles de forma
més accessible perquè es puguin
desenvolupar les activitats esportives. Una altra demanda ha estat
el reajust de les condicions per poder demanar subvencions davant
les diﬁcultats de complir les condicions. Clubs i entitats van mostrar les seves preocupacions però

Els usuaris del pavelló Josep Comellas van demanar una revisió del preu quan es pugui tornar a utilitzar. Foto: Arxiu

Vilajoana i Cano, de l'Europa, a favor
d'un playoff a 4 disputat a Catalunya.
En declaracions a l'InfoGràcia Esports
de Ràdio Gràcia, l'entrenador de
l'Europa, David Vilajoana, i el capità,
Àlex Cano, van coincidir en el fet que la
millor solució per acabar la temporada
de Tercera seria disputar un playoff
d'ascens entre els quatre primers
classiﬁcats del grup català. El president,
Víctor Martínez, va informar que el
club podria fer front a un ascens.

van agrair ser escoltats, mentre
que des de l'IBE van demanar paciència per conèixer el calendari
i les mesures de desconﬁnament,
però no són optimistes a què les
activitats es puguin reprendre
amb absoluta normalitat el mes
de setembre.
D'altra banda, Escudé va donar
el vistiplau perquè els clubs i entitats ofereixin els casals esportius
tal com ho han fet els anys anteriors, però ha demanat als organitzadors que tinguin ﬂexibilitat i
estiguin preparats perquè a mesura que el govern expliqui les mesures que cal seguir, caldrà prendre nota i ser capaç d'aplicar-les
escrupolosament.

•

Els sèniors
L
del 'Cata'
disputaran la
Divisió d'Honor

A. V.

El masculí era 8è, dins de playoff, i el femení
9è i podia haver jugat el playoff de descens

a Federació Espanyola de
Natació i els clubs de la Divisió
d'Honor de waterpolo, entre
els quals hi ha el CN Catalunya
tant la secció masculina com femenina, han decidit que la lliga
no es reprendrà i per tant que
aquesta temporada es dóna ja per
ﬁnalitzada. El masculí estava en
aquests moments al 8è lloc i en
posició de playoff i el femení estava nobvé en posició de playoff
de descens. Les conseqüències
d'aquesta decisió és que no hi
haurà doncs playoff pel títol ni
tampoc descensos, i per tant, els
dos equips del CN Catalunya competiran una temporada més l'any
que ve a la màxima categoria del
waterpolo espanyol.

•

L'entrenador del 'Cata', Tato Garcia, dóna instruccions als jugadors. Foto: Cedida.

Opinió

L’Independent de Gràcia 9
24 d'abril de 2020

Cartes al director
Llibertat: ni
geolocalització ni
passaport immunològic

Editorial

Residències, el concepte

L

'onada de la pandèmia s'ha concretat amb tota cruesa en les residències de gent gran de tot el país, amb casos preocupants però també amb
casos d'èxit a Gràcia que intentem explicar amb les dades disponibles i
contrastades aquesta setmana. A partir de la conversa amb responsables i
treballadors d'aquests centres, amb veïns afectats per la mort d'un familiar resident o amb tècnics i polítics que hauran de reendreçar aquest món
també local quan sigui possible, val la pena fer algunes reﬂexions.
El pla d'equipaments de Gràcia 2019-2025, aprovat en el mandat passat,
radiograﬁa un mapa especíﬁc amb 17 residències de gent gran (una de pública, 12 centres col·laboradors
i quatre concertats), al qual
s'hi ha d'afegir almenys un
centre més inaugurat recentment al carrer Gran. Aquests
17 centres ofereixen 588 places públiques i tenen una llista
d'espera de 849 persones. El
pla conclou "la necessitat" de
residències per a gent gran i,
de fet, els moviments socials de
la Vila han fet campanya perquè hi hagi almenys una residència pública
més com a compromís en el futur Pla d'Actuació.
Però arribats a aquest escenari de pandèmia i vistes les conseqüències
en aquests centres, ja no n'hi ha prou amb construir més espais sinó que
també cal repensar-los. Ho deia informalment aquesta setmana una responsable d'un d'aquests centres: "una residència és un domicili". Ho ampliava en línia de futur un responsable polític: "les residències han de ser
llocs medicalitzats i amb plans de contingència"
Cal repensar aquests centres? O cal deconstruir-los? El foc nou que
s'ha de fer sobre les residències és tan bèstia -ara que es diu que aquesta crisi sanitària serà una oportunitat per millorar- que no n'hi ha prou a
carregar els neulers sobre els seus responsables sinó que totes i cadascuna de les famílies que hi tenen familiars han de repensar si val la pena tenir-los allà, i òbviament l'estat del benestar ha de promoure alternatives
perquè tothom pugui viure a casa seva o a la dels seus familiars amb les
millors condicions.

Cal repensar aquests
centres? Cal fer-ne
més, de públics? O
cal deconstruir-los?

•

Les múltiples vessants de la pandèmia han fet incórrer en alguna il·legalitat ﬁns i tot als dirigents més legalistes de Vallcarca,
almenys amb la crida que entitats animalistes com Gats de
Gràcia va fer per salvar la colònia que s'ha hagut de buidar
aquests dies per impossibilitat de manteniment. La Mimi, que les males
llengües diuen que tenia uns antics amos que li donaven maria, va arribar
mig amagada en un trasllat il·legal i ja és a casa d'un d'aquests dirigents.
El
dependent

La revolta
Lola Capdevila

Segons alguns psicòlegs, entre ells Óscar
Blázquez, les fases per les quals passem durant el conﬁnament són, o seran: la incertesa, el pànic, la resistència o adaptació per
l'ordre i, ﬁnalment, la desconﬁança una vegada desconﬁnats, ja que durant un temps
sentirem recel, por o reticències a les aglomeracions, als petons i a les abraçades.
Res nou, ja que es tracta d'un procés que
presenta similituds amb les fases de superació d'un dol (en aquest cas, per la pèrdua
de llibertat), és a dir: negació, ira, negociació, depressió i acceptació.
En cada fase les nostres capacitats mentals estan disminuïdes, perquè el seu comú
denominador és la falta de llibertat. Ara
bé, a aquesta pèrdua psicològica de llibertat, se'ns afegirà la geolocalització que,
políticament, ens reprimirà i controlarà,
encara més.
L'actual pandèmia ens ha demostrat que
no podem conﬁar amb els actuals polítics
d'Espanya ni de molts altres estats (amb alguna excepció de països dirigits per dones:
Dinamarca, Nova Zelanda, Alemanya, etc.),
per tot això, hem de ser crítics per a exigir
el respecte bioètic i negar-nos a la geolocalització, al passaport immunològic o una altra fórmula que ens privi llibertat.
Els cientíﬁcs desitjarien un laboratori asèptic, lliure de tota inﬂuència aliena, i
tots els cobaies controlats; però a la nostra
personalitat no se li pot reduir l'aspecte relacional, sense afectar el tot; pel que cal superar el fals dilema que la llibertat individual ha de supeditar-se al bé comú, ja que,
en realitat, es tracta de confrontar a nivell
global la llibertat i la seguretat comunes.
Amadeu Palliser Cifuentes
Fe d’errades
En l'anterior número vam informar erròniament de la proposta de David Prats per
jugar el playoﬀ d'ascens. El que proposa el
futur candidat a la presidència del club és
que els quatre primers juguin en un format
de semiﬁnals i ﬁnal al camp del primer classiﬁcat, sempre a porta tancada. El campió
pujaria a Segona B.

E

l 1870, es va desencadenar, del 4 al 9
d’abril, la Revolta de les Quintes a la
Vila de Gràcia, liderada per dones valentes i lluitadores, per salvaguardar la
vida de ﬁlls, companys i amics. Es van enfrontar a polítics i militars amb coratge i
determinació. El Poble, amb majúscules,
les va seguir i es va disposar a defensar
vides i llibertats.
Cent cinquanta anys després, la covid-19, fa estralls a la nostra societat.
Com aleshores, el Poble s’ha organitzat
per salvaguardar la vida de les persones
més vulnerables. Hi ha dones valentes
i anònimes al capdavant, com ho era la
dona que durant el setge va estar tibant
la corda de “la Marieta”, la campana gran
de la Torre del Rellotge, cridant a some-

Aviat escoltarem el
"dong, dong, dong"
insistent i esquerdat
de la Marieta
tent –una de les xarxes socials de l’època–
perquè poguessin salvar la vida la majoria de graciencs. Aquella dona humil i
decidida de la qual no n’ha transcendit el
nom –a les dones això els sol passar–, fou
empresonada. La presó encara és, malauradament, un recurs polític!
Des del 2007, veïnes i veïns de Gràcia
fan una representació, per aquestes dates, de la Revolta de les Quintes a la plaça
de la Vila, enguany encara no ha pogut
ser, com tants i tants actes ajornats, però
aviat escoltarem el “dong, dong, dong”
insistent i esquerdat de “la Marieta” que
ens recordarà que la Revolta encara no
s’ha acabat!

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Ull de
dona

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 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

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.
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.

3

4
5

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Opinió convidada

el
bloc

Plataforma Bici Augusta

Reﬂexions en
conﬁnament

Carrils bici a la Via
Augusta, necessaris

Albert Vilardaga

É

s indubtable que estem vivint dies
que sortiran als llibres d'història, si
tot va bé hi haurà temps de sobres
per analitzar les coses que s'han fet bé i
les que no, però fa dies que tinc el dubte
de com ho estem vivint individualment.
Cadascú a casa seva està tenint temps
per pensar, per reﬂexionar i per canviar coses del dia a dia a les que ens havia
portat la rutina habitual que avui tant
enyorem. L'altra possibilitat és haver pitjat el botó de pause, i que quan sortim
al carrer tornem a pitjar el play, però és
una opció molt simplista.
Un amic em deia: potser aprenem que
podem viure amb menys. Suposo que al

Estem a casa aïllats
però al mateix temps
també estem més
connectats que mai
món li faríem un favor, i també ens el faríem com a societat, però sincerament
no sóc massa optimista amb això passi.
De fet penso que un cop més no tindrem
memòria, que passarà el temps i que
pràcticament recordarem més la crisi
econòmica que està venint, que no pas la
crisi de salut que estem vivint, que trist.
Aquests dies també han servit per
comprovar que estem sobreconnectats, que estem aïllats i al mateix temps
en contacte permanent (menys físic).
També per valorar tot allò que era normal que potser hem de valorar una mica
més: Anar al cinema, al teatre, sortir a
córrer, a passejar, a prendre una cervesa
a un bar, a dinar a un restaurant, passar
un cap de setmana a Menorca, o una setmana a Nova York. No dubto que quan
puguem ho tornarem a fer, però només
espero que ho valorem una mica més del
que ho fèiem. Mentrestant, cuidem-nos.
Per últim, també he pensat com hauríem viscut una situació semblant uns
anys enrere, i no fa tants, sense telèfons
mòbils o sense internet... seria curiós.

E

l febrer d’enguany ens vam reunir unes quantes
entitats i vam redactar un manifest per a reclamar un carril bici a la Via Augusta. Érem entitats
molt diverses, lligades als barris de Sarrià, Sant
Gervasi i Gràcia, i representàvem ciutadans al llarg
de tot el seu recorregut. Des de Gràcia a Sarrià, passant pel
Farró i per les Tres Torres, englobava també escoles i instituts, centres culturals, associacions de veïns i ﬁns i tot
casals d’avis, vam decidir organitzar-nos en la Plataforma
Bici Augusta per aconseguir una ﬁta que tots vam valorar molt necessària per a la ciutat. Dos carrils bici a la
Via Augusta, un en cada sentit, en els laterals i des de la
Diagonal a la plaça Borràs, per poder enllaçar amb el túnel
de Vallvidrera, on també s’hi reclama un carril bici adaptant el túnel de serveis.
Durant el conﬁnament, ens hem adonat que en aquests
temps d’emergència mèdica i climàtica haurem de pensar
en la tornada als carrers de forma segura, sostenible i econòmicament viable, i per tant haurem d’estar preparats
per facilitar el distanciament social. Per això veiem necessari reivindicar la paciﬁcació i l’enverdiment dels carrers
de Barcelona. Estem veient arreu del món, com diverses
ciutats s’estan plantejant actuacions urbanístiques tàctiques per implementar de forma ràpida carrils bici i ampliar voreres pels vianants: Bogotà, Berlin, París i Milà. Si
no volem passar del conﬁnament a casa, al conﬁnament
al cotxe, ara és el moment d’actuar ràpidament per donar
més espai als vianants i a les bicicletes i patinets.
El passat diumenge dia 19 d’Abril ens vam connectar
unes 80 famílies a través d’una plataforma en línia per fer
la nostra primera bicicletada, en aquesta ocasió ha hagut
de ser conﬁnada. L’actriu Nora Navas va llegir el Manifest,
els participants van exposar els motius del seu recolzament i van compartir fotos amb motius ciclistes a les xarxes socials amb el hashtag #carrilbiciaugusta. Vam organitzar la primera bicicletada conﬁnada de la història, però
això només és el principi. Esperem poder organitzar ﬁnalment una gran bicicletada de debò, i esperem que estarem
tots més conscienciats de quina és la ciutat que volem, dissenyada per a les persones i no per al cotxe, amb una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient i la salut de

•

Gràcies al suport de:

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.
Cuidem-nos!
Equip de DBcoop

les persones. Una ciutat amb més vegetació que no torni
als nivells de contaminació previs al conﬁnament.
Per això demanem a l’Ajuntament de Barcelona que posi
els carrils bici a la Via Augusta de forma immediata, amb
actuacions urbanístiques inicialment provisionals, d’urbanisme tàctic, (cons, pintura ) per poder dotar a la ciutadania

Demanem a l’Ajuntament de
Barcelona que posi els carrils bici a
la Via Augusta de forma immediata,
amb actuacions urbanístiques
inicialment provisionals
d’un mitjà de transport que és respectuós amb el medi, que
és saludable, que és integrador a nivell social i que corregeix
el biaix de gènere de l’automòbil privat. La bicicleta és la solució per un elevat percentatge de desplaçaments, és el que
permet estalviar més espai públic, i així deixar l’espai necessari amb més seguretat i comoditat per al vianant.

•

Cultura
La música d'arrel, a
debat en un congrés
al novembre al CAT
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Breus

El Museu virtual
de la Sedeta
reinterpreta
obres famoses
Borràs Jover

La trobada, impulsada pel col·lectiu jove La Xeixa,
pretén reﬂexionar sobre la situació actual del sector

Silvia Manzanera

Hi haurà sis
blocs temàtics i
altres espais de
trobada més enllà
dels acadèmics

I

deat pel col·lectiu de joves músics, professors i comunicadors anomenat La Xeixa i sota
el paraigües del Centre Artesà
Tradicionàrius, el Congrés Nacional de Música d'Arrel, que havia
de celebrar-se el passat 17 d'abril
en el marc del ‘Tradi’, té noves dates: el cap de setmana del 13 al 15
de novembre. “Segurament la primera conclusió serà que necessitarem un altre congrés per seguir
discutint”, afirma Manu Sabaté,
membre del col·lectiu, “però més
enllà dels resultats de la trobada,
l’objectiu principal és remoure les
coses i sacsejar el panorama actual del sector”.
Així, amb aquesta voluntat de
fer revifar la música d'arrel al territori català i compartir motivacions i neguits d'una "generació que
ha arribat a la música d'arrel partint d'orígens i experiències diverses", els organitzadors proposen
sis blocs temàtics des d'una òptica transversal: identitat, comunicació i difusió de projectes i esdeveniments, models d'organització
professional, models pedagògics,
creació artística, i llegat i relleu generacional. A més de les ponències
marc dins de cada bloc i els torns
oberts per posar en comú les diferents opinions, els organitzadors
proposen altres espais més enllà de

El congrés ha 'nascut' al CAT i serà l'espai que l'aculli al novembre. Foto: SM

Estradivirus, el butlletí del
Tradi. Cada setmana el CAT ha fet
difusió de propostes i iniciatives
vinculades a la música folk
des del conﬁnament, amb una
menció especial a les Escoles de
Música que segueixen treballant
online, a través del butlletí digital
Estradivirus, on també han
anunciat que l'horitzó de l'equip
de l'Artesà és reobrir l'oﬁcina del
CAT el proper dilluns 11 de maig.

l'acadèmic. "Buscàvem també crear
un àmbit d'àgora, de plaça, per això
hi ha concerts a la nit, un dinar popular o una cantada oberta", explica Andrea Moliner, membre de la
Xeixa. "Cada cert temps, sempre hi
ha algú que ha d'encendre la metxa", assenyala Moliner. Aquest caràcter generacional que tindrà el
congrés també el remarca Manu
Sabaté, així com l'impacte que està
produint l’actual crisi sanitària.
Totes les sessions quedaran gravades, així com una memòria pública com a material posterior. El
congrés pretén, doncs, posar de
manifest les preocupacions del
context actual de la música d'arrel
de les noves generacions, vol ser
un altaveu per visibilitzar la pluralitat d'opinions i analitzar l'evolució del funcionament "per afrontar el futur amb més coneixement
de causa", tal i com asseguren els
organitzadors, "teixir complicitats
i sumar esforços per treballar en
xarxa amb tot el sector de la música d'arrel".

•

El centre cívic la Sedeta
ofereix aquests dies al
seu museu virtual una
exposició col·lectiva on
es reinterpreta una obra
d'art. Després de la crida
feta a les xarxes perquè la
gent s'animés a imitar una
pintura famosa utilitzant
objectes quotidians durant
els dies de conﬁnament,
l'equipament gracienc ha
publicat els resultats. A la
mostra online es poden
veure reinterpretacions
com El piano (Pablo
Picasso), el retrat de
Frida Kahlo (fotograﬁa de
Nickolas Muray) o El ﬁll de
l'home, de René Magritte.

La biblio Jaume
Fuster celebra
el centenari de
Gianni Rodari
Amb motiu del naixement
ara fa cent anys de
l'escriptor Gianni Rodari,
la biblioteca Jaume Fuster
oferirà cada dia (ﬁns al
29 d'abril) un vídeo en
el qual bibliotecaris i
col·laboradors de llegiran
un conte de l'autor
italià. Els contes escollits
pertanyen al recull de
'Contes per telèfon'.

El repor

El Sant Jordi més estrany
que ens ha tocat viure
Recomanacions i presentacions diàries a les xarxes,
campanyes en suport a les llibreries, concursos
fotogràﬁcs i roses-joia que s’esgoten
Silvia Manzanera

O

blit Baseiria, propietària de Casa Anita, diu que
aquest potser serà el Sant
Jordi més estrany que ens tocarà viure. Aquest dijous 23 d'abril
no hi ha roses als carrers de
Gràcia, parades de llibres, Fira
dels Llibreters a la plaça de la

Vila ni tampoc la Trobada d'Il·lustradors al pla de Salmeron. La
festa busca alternatives a l'espai
virtual quan el real està tancat.
Sant Jordi sosté -en molts sentits- el funcionament de les llibreries en un data que s'allarga
en el temps i guanya en signiﬁcats. Amb la porta tancada des
de fa setmanes i tement les portes obertes d'Amazon, algunes

s'han sumat a les campanyes que
recorden els lectors que les llibreries són més que un catàleg
de títols. Les menys opten per
vendre llibres i fer-los arribar
a casa aquests dies, amb totes
les mesures de seguretat possibles (Le Nuvole), i la majoria
prefereix la pròpia botiga online
(Taifa o la Memòria), o projectes col·lectius com ara Llibreries

Imatge d'un Sant Jordi . Foto: Arxiu

Obertes (Ona o Maite Libros) i
servir les compres quan tornin
a obrir. També hi ha llibreries
que, com La caníbal, no proposen cap campanya alternativa
sinó que demanen suport solida-

ri des de la situació econòmica
de cada persona. Sigui com sigui,
durant tota la setmana l’activitat ha estat molt intensa: des del
concurs fotogràﬁc que ha proposat Òmnium Gràcia a les xarxes
amb les etiquetes #GràciaLlegeix
i #SantJordiNoEsConﬁna, ﬁns a
les presentacions i lectures diàries o les dedicatòries en directe (David Castillo des de l'Instagram del Grup 62). I les roses? A
més de les inﬁnites possibilitats
que han ofert les xarxes, en destaquen d’altres molt properes:
la joieria Salvador Mallol, coincidint amb la celebració dels 25
anys, ha creat una rosa-joia especial (els 10 primers que la van
demanar, si estaven a una radi
de 5 km de la botiga de Verdi, la
rebien a casa el 23A, i la resta, els
propers dies). S'han esgotat totes
les existències.

•
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