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L’Hospital de l’Esperança
activa pel coronavirus la planta
prevista per a crisis sanitàries
La sisena planta suma des de dilluns 8 pacients lleus, provinents del Clínic i
del Parc de Salut Mar, atesos per professionals formats en aïllaments de risc

Albert Balanzà

L

’Hospital de l’Esperança, històricament un equipament infrautilitzat que va patir també les retallades
i que fa prop de tres anys es va començar a recuperar
amb la reobertura de serveis que es tancaven a l’estiu,
ha posat en marxa aquest dilluns un dels projectes
que es van plantejar el 2017 i que es van veure imprescindibles sobretot després dels atemptats del 17 d’agost d’aquell
any: l’activació d’una de les plantes del centre hospitalari
per a situacions extremes de crisi sanitària. L’esclat de la
pandèmia del coronavirus a nivell mundial ha comportat
per primera vegada que els 20 llits disponibles anomenats
de ciutat i ubicats a la sisena planta s’hagin preparat per
atendre pacients que en els últims dies han donat positiu
en l’anàlisi dels símptomes de la nova malaltia.
La informació, conﬁrmada i detallada pel secretari general de CC.OO. al Parc de Salut Mar, José Sancho Lara, constata que amb data de dijous hi havia ingressats a la planta es-

El cas positiu d’una mestra de
l’escola bressol Gràcia obliga a
conﬁnar els nens i nenes de P-2
(ni pares ni resta d’alumnes)
pecíﬁca vuit pacients de pronòstic lleu, d’entre 22 i 93 anys,
cinc dels quals diagnosticats i provinents de l’Hospital Clínic
i tres més del Parc de Salut Mar. “Aquests pacients estan aïllats dins de cada habitació i estan atesos per professionals
formats en aïllaments de risc”, ha apuntat.
Mentrestant, l’impacte del coronavirus en la xarxa local
continua tenint com a lloc destacat l’escola bressol Gràcia
del carrer Maignon, tancada ﬁns al 19 de març, pel positiu
d’una mestra del grup de P-2, fet que ha obligat a conﬁnar
els nens i nenes d’aquesta classe (ni els seus pares ni la resta
de comunitat educativa dels altres nivells). Pàgina 3

Entrada principal de l’Hospital de l’Esperança, aquest dijous. Foto: A. V.
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Breus
del ple

El districte pateix
un desnonament
cada tres dies, la
majoria a la Vila
En els darrers tres mesos
Gràcia ha registrat un
total de 27 desnonaments,
un cada tres dies, segons
va assenyalar al ple el
regidor, Eloi Badia, en el
seu informe. La Vila amb
13 i Camp d’en Grassot
amb 6 són les zones que
més en registren, i el 70%
corresponen a lloguer,
per la qual cosa Badia va
demanar “més pressupost
i un canvi de llei”.

Gràcia disposarà
d’una oﬁcina
contra les
discriminacions
El ple ha aprovat per
unanimitat la creació
d’una “antena” de
l’oﬁcina per la no
discriminació com a espai
de denúncia i reforçar
el referent d’enllaç que
existeix entre el districte
i Barcelona. La proposició
de JxCat justiﬁca la idea
pels atacs homòfobs, com
el de Bonavista del gener,
i perquè l’oﬁcina del
carrer Ferran és l’única
de la ciutat. Gràcia va
perdre un espai similar
al carrer Verdi quan es va
inaugurar l’oﬁcina LGTBi
de Comte Borrell i s’hi va
traslladar el local històric
del FAGC.

Breus

La Kasa de la
Muntanya celebra
30 anys amb una
jam antifeixista
Si els 20 anys van
celebrar-los a Cornellà
amb un concert dels
històrics Misèria y
Kompañía, els 30 ho
faran amb una jornada de
portes obertes i una jam
antifeixista. La Kasa de la
Muntanya, okupada des
del novembre de 1989, ha
convocat en aquest sentit
una festa aquest dissabte
amb una graﬁtada, una
trobada de dj’s, un dinar
popular, una xerrada
sobre dones i hip hop i un
concert de tarda.

Política
El ple recolza l’institut
Vallcarca i arracona
els veïns opositors
Tots els grups subscriuen el manifest de la coordinadora
d’AMPA i la sessió s’acaba amb una guerra de pancartes

Albert Balanzà

D

es que es va activar la
nova pugna veïnal de
Vallcarca per l’Eix Verd
versus Rambla Verda , els
Jardins Comas i Llaberia
versus Institut Vallcarca o l’habitatge públic de la carretera de Sant
Cugat versus l’espai ajardinat i petanques actual, d’una banda amb
la Federació d’Entitats Amigues
de Can Carol i Consolat (FEACCC)
i moviments socials que la recolzen, i de l’altra la Federació d’Associacions Veïnals Vallcarca-El
Coll-Penitents (ara Federació de
Barris de Gràcia), els grups municipals havien mantingut una certa
elegància en les accions més enllà
de les simpaties evidents en funció d’aﬁnitat. Fins dimarts al ple
del districte.
Una declaració institucional al
final de la sessió, amb el suport
unànime de BComú, PSC, JxCat,
ERC, C’s i BCNxCanvi, va recolzar
íntegrament el manifest de la coordinadora d’AMPA reivindicant la
construcció i posada en marxa de
l’Institut Vallcarca. Sense ﬁssures.
El manifest es va signar el 25 de febrer i contenia crítiques indirectes als veïns opositors que proposen mantenir els jardins Comas i
Llaberia al lloc on s’ha aprovat el
nou centre educatiu. El ple, que
durant l’aprovació de la declaració va viure com partidaris dels
dos blocs es mostraven pancartes de signe oposat, es va acabar
amb una inusual foto de família

La Coordinadora d’AMPA, amb tots els grups municipals, en la foto de família feta al ﬁnal del ple de dimarts. Foto: J.M.Contel

Sessions de PAD, consell de
Vallcarca i inauguració de l’Ateneu
de Fabricació, suspesos. Només
la sessió especíﬁca de debat sobre
el futur del Jardí del Silenci (28 de
març) s’ha salvat de l’anul·lació global
d’actes pel virus. Aquest dijous ja
no es va fer el consell de barri de
Vallcarca, s’han anul·lat les sis sessions
de Pla d’Actuació que quedaven i
l’estrena de l’Ateneu del carrer Perill,
prevista per aquest dissabte.

dels grups amb la coordinadora
d’AMPA, promoguda pel govern, i
els veïns opositors marxant entre
protestes.
Polèmica pels presos. L’exhibició
d’una enganxina de mida mitjana
de suport als presos per part d’ERC
va irritar C’s, que va demanar “empatia” pels dos costats per evitar
un debat “que no du enlloc”. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, va intervenir en la resposta del seu informe apuntant que “per nosaltres
hi seguiria estant, i no estem satisfets havent-lo de treure per decisió
judicial”. JxCat i ERC van culminar
la seva rèplica demanant la llibertat pels presos i les preses.

•

el repor

Voluntat de servei i treball
comunitari, premiats
Defensa sense reserves per part de tots els
grups a les medalles a Contel i Salutem
Silvia Manzanera

E

n aquest punt no va haverhi diferències, ni discussions
ni cap retret. La part decisòria en l’ordre del dia de la passada sessió plenària va aconseguir
el consens sense reserva de tots
els grups municipals. El motiu:

atorgar les medalles d’honor de
Barcelona per a l’any 2020 a Josep
Maria Contel i Salutem. La primera defensa va ser pel projecte d’accions comunitàries del barri de la
Salut, que ha celebrat 15 anys de
recorregut, on el valor destacat va
ser precisament això, la comunitat i el treball col·lectiu. Per això el
representant de Salutem va nom-

Intervenció de Contel al ple. Foto: S.M.

brar tots els col·lectius i persones
que hi formen part, a més de reconèixer la feina de les tècniques

de barri implicades. L’altra medalla té caràcter individual per a
una persona que ho dóna tot per
a la comunitat, “el que sempre hi
és”, “una estructura d’estat”, que
va dir Guillem Roma. Amb un
currículum que no hi cabia a la
defensa del president Mascarell,
Josep Maria Contel ha dedicat
més de 40 anys a posar en valor
la cultura, la història i les tradicions de la Vila. Inclusiu i comprensiu, no deixa mai de costat
ningú, sigui del color que sigui,
com bé li va recordar el regidor
de Ciutadans Jordi Bes: “Va ser
la primera persona que em va escoltar quan vaig venir a Gràcia”.
I el Contel, agraït i emocionat, va
respondre: “Tot el que he fet ho
he fet amb voluntat de servei”.

•

Societat
L’Hospital de l’Esperança
activa pel coronavirus
la planta prevista per
a crisis sanitàries
La sisena planta suma des de dilluns 8 pacients lleus, d’entre
22 i 93 anys, provinents del Clínic i del Parc de Salut Mar

Albert Balanzà

Lluïsos, Castellers,
Europa, Catalunya
o Gravi prenen les
primeres mesures
preventives

L

’Hospital de l’Esperança, el
centre hospitalari públic de
Gràcia tan qüestionat i retallat la dècada passada, s’ha
estrenat aquesta setmana
donant resposta a la crisi sanitària mundial del coronavirus amb
una planta exclusiva i aïllada de
la resta del centre hospitalari.
Aquest és un dels escenaris que
ara fa tres anys, curiosament poc
abans dels atemptats del 17 d’agost
a Barcelona, es va plantejar l’Ajuntament i així ho va comunicar als
sindicats i treballadors (vegeu
L’Independent 676), i des d’aquest
dilluns la sisena planta -habitualment buida i amb 20 llits preparats- ha quedat activada per atendre exclusivament persones amb
diagnòstic positiu per coronavirus o necessitat de conﬁnament.
Es dóna la circumstància, però,
que en aquest cas els 20 llits, anomenats de ciutat perquè obeeixen a
requeriments municipals extrems,
es redueixen a 13 operatius pel fet
que la nova malatia s’ha de tractar de manera aïllada i individual.
Ara mateix, segons ha detallat el
secretari general de CC.OO. a Parc
de Salut Mar, José Sancho Lara, hi
ha ingressats en aquesta sisena
planta de l’Esperança vuit pacients
amb un pronòstic de caràcter lleu,
cinc dels quals provenen de l’Hospital Clínic i tres més del Parc Salut

L’escola bressol Gràcia, tancada almenys ﬁns al 19 de març. Foto: A.V.

de Mar. El perfil d’aquests pacients és el de persones en una franja d’edat que va dels 22 als 93 anys,
set són positius conﬁrmats i un té
necessitat de conﬁnament. “El conﬁnament en hospital s’aplica a gent
que viu amb població de risc o que
no té casa a Catalunya”, ha explicat.
Per franges d’edat, hi ha sis casos
entre 22 i 36 anys, un cas de 55 anys
i un altre de 93.
El nou dia a dia d’aquesta sisena
planta de l’Hospital de l’Esperança
té com a protagonistes aquests vuit
pacients aïllats dins de cada habitació i quatre grups de professionals (que inclouen un metge/essa,
un infermer/a i dos auxiliars) for-

mats en aïllaments de risc i que es
distribueixen en torns de matí, tarda i dos de nit. Cada dia una persona responsable de salut laboral va
actualitzant els protocols i ho comunica als equips de l’Esperança.
“No hi ha cap altre centre d’aquestes característiques a Barcelona”,
ha advertit Sancho Lara.
Nens i nenes conﬁnats. L’impacte
del coronavirus a nivell local, d’altra banda, se centra encara en
el tancament de l’escola bressol
Gràcia del carrer Maignon, que
dilluns ja no va obrir portes per
la detecció d’un positiu en el cas
d’una mestra de P-2, els més grans

del centre. Una mare que ha preferit mantenir-se en l’anonimat ha
explicat que els nens i nenes de P-2
han quedat conﬁnats a casa seva
sense que això afecti els seus pares, que poden sortir i entrar lliurement. El positiu no ha afectat les
aules de P-0 i P-1, però en tot cas es
manté el tancament del centre de
moment ﬁns al 19 de març.
A mesura que avencen les hores també les entitats han començat a prendre mesures: els Lluïsos
de Gràcia han reduït l’activitat de
manera preventiva i han decidit tancar a partir del dilluns 16,
els Castellers de la Vila de Gràcia
han decidit suspendre els assajos i actuacions per l’absència de
nens i nenes, l’Europa ha anul·lat
els partits i entrenaments al Nou
Sardenya i el CN Catalunya ha suspès els entrenaments. L’Escola
Gravi ha decidit ajornar la cursa
GraviCros pel parc de la Creueta
del Coll que s’havia de celebrar el
22 de març i entre divendres i dissabet tancaran escoles i equipaments municipals.
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Breus

Casa Vicens s’obre
a fer visites via
transmissions
en directe
La Casa Vicens ha
començat a combatre
el possible descens del
turisme per l’efecte del
coronavirus amb un
acord amb el motor de
cerca Baidu, a través del
seu projecte digital Baidu
Baike Digital Museum. El
projecte de transmissions
en directe s’ha estrenat a la
Casa Vicens i en una hora
els espectadors han visitat
l’espai amb la responsable
de comunicació, Pilar
Delgado i de Soﬁa Liu
com a presentadora i
intèrpret. Es calcula que
l’emissió ha tingut 600.000
espectadors.

Prorrogada
l’exposició pública
del nou institutescola a l’Evangèlic

L’Ajuntament ha prorrogat
ﬁns al 20 de març el
període d’exposició pública
del projecte d’institutescola als terrenys actuals
de l’Hospital Evangèlic
del carrer Camèlies, on ha
d’anar l’escola Teixidores.
El pla, que ha suscitat
queixes dels veïns per
pèrdua de visibilitat i llum
a les ﬁnques adjacents,
detalla un ediﬁci en forma
d’ela de sis plantes per
la banda de Camèlies
i de dues i una tercera
enretirada per la banda
d’Alegre de Dalt.
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La vella Abaceria
ja té col·locada
la bombolla per
retirar l’amiant

Societat
L’Ajuntament notiﬁca a la
discoteca Canela el tancament
efectiu per a la setmana que ve
Triskel intenta argumentar la continuïtat del negoci apuntant que
oﬁcialment “no ens ha arribat res” i Setraspa s’aferra a un últim recurs

Afectats Canela: “És la notícia
que esperàvem fa mesos”.
L’última assemblea d’Afectats
Canela va ser el 26 de febrer. El
perﬁl baix ﬁnal és l’estratègia que
ha seguit la plataforma de veïns,
que va reactivar les protestes
que històricament hi havia hagut
contra la discoteca KGB, mentre
evolucionava l’expedient obert.
“Aleshores se’ns van generar
dubtes, ara tenim la conﬁança
en el que diuen els serveis
jurídics municipals”, diuen.

El mercat de l’Abaceria
ja ha arrencat la fase
de retirada de l’amiant
de la coberta amb la
instal·lació de la primera
de les tres bombolles que
aïllaran els treballadors
de l’interior respecte dels
veïns i vianants. Durant
un mes s’ha instal·lat una
bastida a l’entorn i ara ja
és visible la bombolla. Els
treballs han de quedar
enllestits al maig.

Imma Colomer i
Jordi Fàbregas,
creus de Sant
Jordi locals
L’actriu Imma Colomer,
històricament vinculada
al Teatre Lliure, i el
director del Centre
Artesà Tradicionàrius,
Jordi Fàbregas, han estat
reconegut amb la Creu de
Sant Jordi 2020, segons el
llistat que aquest dimarts
ha fet públic el Govern.
Fàbregas, fundador de
grups com Coses, Primera
Nota o els Solistes de la
Costa, rep aquest guardó
just quan ha començat
a comunicar a amics i
coneguts la seva jubilació
professional.

La façana del canela, antic KGB, aquesta setmana . Foto: A.V.

Albert Balanzà

L

’Ajuntament ha conclòs l’expedient sancionador contra
la discoteca Canela del carrer Alegre de Dalt (l’antic
KGB) per un mal ús de la llicència d’activitats, obert el passat
desembre, amb una notiﬁcació de
tancament de l’espai en un termini màxim de deu dies que expira
la setmana que ve. Segons aquest
dictamen, la discoteca viurà les últimes hores d’obertura aquest cap
de setmana i ja no hauria de reobrir dijous de la setmana que ve.
La notiﬁcació es va fer divendres passat, 6 de març, segons
apunten fonts municipals, a responsables de Triskel Canela, l’empresa que sobre el paper va canviar

El recorregut de
l’expedient és
deﬁnitiu perquè
l’ordre és executiva,
diu l’Ajuntament
d’administrador únic el passat novembre i que encara assegurava a
ﬁnals de gener a aquest setmanari
que havia culminat el procés d’absorció de Setraspa, l’empresa originària del KGB i propietària de la llicència (vegeu L’Independent 786).
Els arguments que els serveis
jurídics municipals han transmès
a Triskel Canela detallen que “no
s’ha acreditat a l’expedient”, un

cop rebudes les al·legacions de
l’equip d’advocats de l’empresa,
“ni la transmissió de la llicència ni l’adquisició del capital de
la societat titular de la mateixa”.
També fonts municipals adverteixen que no hi ha possibilitat que
Triskel obtingui una nova llicència per les restriccions del vigent
pla d’usos de Gràcia i que també
han fet arribar la comunicació a
Núñez y Navarro, propietària de
la ﬁnca perquè en tingui coneixement als efectes oportuns.
Davant d’aquesta situació ﬁnal,
el representant de Triskel, Alfredo
Barrios, va intentar dimarts argumentar la continuïtat del negoci
apuntant que oﬁcialment “no ens
ha arribat res”. Fonts de la família Llobet (Setraspa) van ser més
precisos en el sentit de presen-

tar encara un últim recurs contra la resolució municipal. Fonts
dels treballadors s’han expressat
amb certa resignació: a la pregunta “como estáis?” han respost
“pues, aguantando!”.
L’Ajuntament aclareix que el
recorregut de l’expedient és deﬁnitiu perquè “l’ordre és executiva” i per tant s’ha de complir
“immediatament” encara que es
recorri la resolució. Gerència del
Districte, que ha assumit el tancament de l’expedient, ﬁns i tot ha
escurçat els temps d’execució per
a ordres d’aquest tipus a la vista
dels problemes de convivència
que genera el local. “Si no es procedeix immediatament a precinte, el Districte ho farà en un termini de deu dies”, han resolt fonts
municipals.

•

Verdi farà vigilància pròpia per Festa Major
L’exvicepresident de la Fundació, Sergi Font, diu que les mesures no ofereixen garanties “de 4 a 6 de la matinada”
A. B.

E

l tancament del debat sobre la revisió del model de
seguretat de Festa Major
no s’ha resolt amb unanimitat: d’una banda, hi ha
hagut carrers com Ciudad Real
que han minimitzat els fets de
l’edició 2019, malgrat els desperfectes als guarnits de Llibertat i
Plaça del Nord, i d’altra banda, hi
ha hagut crítiques més o menys
previstes des dels sectors que en
l’inici de la polèmica van demanar
mesures que ﬁnalment no s’han

recollit, com el cas de Verdi, un
dels carrers emblemàtics de la
festa, que defensava la ubicació de
dos agents per cada carrer o perzona guarnida. Aquesta petició,
al costat d’altres decisions com
l’augment de llum als espais de
festa al ﬁnal de la jornada per evitar agressions masclistes i desperfectes als guarnits, no s’han vist
com una solució.
El president de Verdi, Sergi
Font, ha apuntat que el seu carrer
no es vol exposar a possibles desperfectes i que activarà un dispositiu propi que doni garanties sobretot “de 4 a 6 de la matinada”. “Si

El guarnit del carrer Verdi, en l’última edició. Foto: Josep M. Contel

no ho fan ells, ho farem nosaltres,
i més aquest any que preparem un
guarnit molt potent”, ha apuntat.
El carrer Progrés, a través d’un
altre fester particularment actiu, Ramon Ortiz, ha qualiﬁcat el
tancament del debat d’“enganyifa”. En la mateixa línia que Font
, Ortiz ha assegurat que “el problema torna a ser que passa quan
les festeres anem a descansar”.
“Excusar-se en una manca de pressupost quan el que està en joc ja no
és un guarnit si no evitar que quatre brètols calin foc com al carrer
Llibertat a un ediﬁci, és si més no
negligent”, ha conclòs.

•
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Veïns de Travessera de Dalt i
Districte negocien ﬂexibilitzar el
pla d’usos per afavorir el comerç

Vallcarca crea
una xarxa de
suport mutu pel
conﬁnament

L’equip de govern, amb el PSC més obert al canvi però amb BComú respectant la
nova oferta, diu que treballo en “la millor fórmula” per modiﬁcar la normativa

A.B.
A. B.

“El que en el passat
mandat era un
no, ara és bona
voluntat”, diuen
els comerciants

E

l pla d’usos d’establiments
de pública concurrència,
que regula la implantació
de determinades activitats
com establiments de plats
preparats, botigues de conveniència, espais de degustació o bars musicals i que es va reformar per última vegada el 2016, ha tingut des
d’aleshores una pedra a la sabata
a la Travessera de Dalt, on veïns i
associacions de comerciants han
protestat reiteradament contra el
tracte restrictiu similar al del nucli
històric, fet que al seu parer afecta
la dinamització comercial d’una via
reformada recentment.
Amb el no rotund a qualsevol canvi del Districte en el passat mandat, que també comptava
amb el suport de veïns organitzats com la plataforma Gràcia
On Vas?, les protestes es van fer
constants. Però l’ampliació del
govern i l’entrada del PSC, que a
Gràcia porta la cartera de Comerç
i que en el passat mandat defensava una visió diferent a BComú, la
polèmica s’ha començat a estovar.
Tant que el portaveu del grup municipal socialista, Alberto Lacasta,
va admetre dimarts al ple que
s’està treballant “quina és la millor fórmula per modiﬁcar el pla
d’usos a la Travessera de Dalt”.

Motos mal aparcades a Travessera de Dalt. Foto: A. B.

Sota pressió de JxCat i C’s, hi ha
també el compromís d’abordar
els canvis en un termini de sis mesos, i així va quedar clar amb els
veïns i comerciants en una reunió
el passat 3 d’octubre i a la qual hi
van assistir representants dels
dos partits de l’equip de govern.
La presidenta de l’Associació
de Comerciants de Travessera de
Dalt, Virginia Espada, ha constatat el canvi en la negociació: “el
que en el passat mandat era un
no, ara és bona voluntat, però estem pendents del termini de sis
mesos”. Espada, que se sap de memòria els greuges de pèrdua del
comerç de proximitat, de problemes de mobilitat i de baixada de
vendes, apunta que en les últimes
setmanes han tancat més botigues a l’eix.
Per la seva banda, un dels portaveus de Gràcia On Vas?, Toni
Ramon, s’ha mostrat escèptic en la reobertura del debat:
“Nosaltres no ho canviaríem”.

•

L

es entitats i moviments socials de Vallcarca han estat
les primeres a mobilitzarse des de la base per fer front
a les ordres de conﬁnament
que es deriven de l’amenaça
pel coronavirus i han convocat
aquest divendres una trobada veïnal per crear una xarxa
especíﬁca de suport mutu per
avaluar les necessitats de persones grans del barri que viuen soles o col·lectius vulnerables en general. La reunió, que
s’ha convocat a les cinc de la
tarda d’aquest divendres a la
plaça Uri Caballero, al carrer
Farigola, arriba en un moment
que s’han suspès activitats
per aquest cap de setmana al
barri com calçotades o el Fem
Mercat del pròxim dia 20 de
març. Les entitats convocants
són el Comitè de Defensa de
les Llibertats i el Referèndum,
Heura Negra, Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, l’Associació
de Veïns Som Barri i l’Assemblea de Joves. L’ordre del dia
està basat en tres eixos: anàlisi de la situació, detecció de
necessitats i com ens comuniquem i l’objectiu ﬁnal és l’establiment d’una “xarxa segura
de solidaritat i autoorganització veïnal”.

•
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Cal Moliné ultima ja
l’obertura a l’antiga
Camiseria Pons
La reforma ha durat vuit mesos
pels requisits de comerç històric

La Revolta de les Quintes
manté les ‘expos’ però
suspèn els actes al carrer
Colles i Districte decideixen anul·lar les activitats de més
conﬂuència previstes pel 150 aniversari, com la representació de
la plaça de la Vila o la diada castellera, i estudien una nova data

Silvia Manzanera

E
A.B.

C

inc anys ﬁnalment hauran passat des que el 2015
va tancar l’emblemàtica camiseria Pons, al número 49 del carrer Gran, i ﬁns i tot s’ha fet eterna
la reforma del local i la seva transformació en forn de
pa, cosa que ha durat vuit mesos. La complexitat del
canvi i els requisits de manteniment de la fesomia de
comerç històric han allargat uns treballs que es van
iniciar a principis de juliol del 2019 i que estan a punt
de culminar, ja que aquesta setmana ja s’ha destapat
l’aparador i ja llueix a dins el rètol de Cal Moliné, la cadena de ﬂeques amb seu a Manresa que ja es va anunciar el setembre passat que es quedava el local. Abans
d’aquesta decisió, tècnics municipals i de patrimoni havien fet desistir altres empreses interessades en
l’espai per obrir-hi una botiga de roba.
La xarxa d’establiments Cal Moliné, d’un negoci iniciat el 1927, té espais també a Berga, Navas, Puig-reig
i Sallent, i de fet al carrer Gran ja té un espai a tocar
de Fontana. El sector dels forns de pa és el que més ha
crescut al carrer Gran amb l’obertura d’establiments
de gairebé totes les cadenes (Macxipà, Turris, Sant
Tirs) però també amb algun tancament (Crustó).

•

n només tres dies la celebració que Districte i colles havien dissenyat per
commemorar els 150 anys
de la Revolta de les Quintes
ha canviat els plans a causa de les
mesures preses pel govern de la
Generalitat per contenir el coronavirus. Enguany, l’efemèride servia per atorgar un nou impuls a la
festa organitzada cada any per
Trabucaires, i sumar diferents activitats que entitats del districte
han planiﬁcat sota el paraigües del
150è aniversari de la Revolta de les
Quintes, i que s’havien de celebrar
durant tot el mes d’abril, com ara
la diada castellera el dia 5. Però ja
dimecres, els grups de cultura popular que hi participen van decidir
suspendre totes les activitats previstes al carrer (tant la representació anual de la plaça de la Vila
programada pel 29 de març, com
l’espectacle multimèdia, coordinat
també per Sonsoles Santís i que estava reservat per al 4 d’abril), amb
la idea de trobar una nova data.
Per contra, sí es manté -per arauna de les novetats de la celebració d’enguany, l’exposició que està
desenvolupant el Taller d’Història conjuntament amb l’Arxiu
Muncipal, un treball comissariat

Representacio de la Revolta de les Quintes a la plaça de la Vila el 2019. Foto: JM Contel

L’exposició central,
comissariada pel
Taller d’Història,
s’instal·larà a la
Jaume Fuster
per Josep Maria Contel i que es
preveu que es podrà veure a la biblioteca Jaume Fuster a partir del
15 d’abril. Tot i les darreres notí-

cies que han alterat els plans de
la celebració i han obligat als organtzadors ha deixar en suspens la
majoria d’activitats, l’exposició segueix en marxa només amb el dubte de si es farà inauguració oﬁcial.
El programa del 150è aniversari també inclou una altra exposició elaborada pel Taller d’Història
i que s’instal·larà a la Violeta a partir de l’1 d’abril. Aquesta mostra,
de menys dimensions que la prevista a la biblioteca Jaume Fuster,
serà itinerant i anirà rodant pels
centres educatius de districte.

•

Documents
‘Secundina i acció!’

L’Independent de Gràcia
13 de març de 2020

L’escriptora gracienca Maria Vilanova es passa al teatre en el seu darrer treball, Secundina i acció!,
publicat per Témenos edicions. L’obra explica la història de la Secundina, la portera del número 13,
que un dia li demanen de fer un reportatge de la seva feina per a la televisió local, i, és clar, alguna cosa
o altra haurà de dir, tot i que ella sempre calla. Però ara no ho farà, perquè té davant uns nois amb la
càmera a coll qu esperen que conti com és el seu dia a dia. Així és com l’espectador veurà al teatre la
història de la Remei, de l’Enriqueta, d’en Manel, i d’altres que viuen en els replans de l‘escala de l’ediﬁci
on la Secundina vigila la porteria. Ella no és gens tafanera, però si li estiren la llengua, què ha de fer?

Secundina: Sóc la Secundina, servidora de vos-

tès. Bueno, en sóc més dels veïns de l’escala,
la de la porteria del número tretze, però vull
dir que si algú de vostès m’ha de menester,
estic, també, a la seva disposició.
Doncs, resulta que el president de la comunitat em va venir l’altre dia per preguntar-me si em faria res que em ﬁlmessin per
a un documental de la televisió local. ‹‹Què
vol dir? Com si fos una pel·lícula?››, li vaig
preguntar. ‹‹Sí, això mateix, però en lloc de
ser la Rita Hayworth, haurà de fer de vostè
mateixa… ››, ‹‹I com sap que m’agrada la Rita
Heivurtz?››, li vaig etzibar; m’havia deixat
ben parada, perquè sí que és la meva preferida. ‹‹Ho sé, ja sap que vostè no em pot
amagar res…››. I es va posar a riure com un
beneit. ‹‹Doncs, com li deia, vindran els de la
tele i li demanaran que parli de la seva feina de portera, de la seva vida, dels veïns… ››,
va continuar, sense fer-me cas. ‹‹Però si jo
no vull dir res de ningú, Déu me’n guard!…
Ja sap que sóc molt discreta, una tomba...››.
M’havia fet enfadar. Què es pensava, aquell
milhomes? Potser volia que quedés com
una tafanera? Prou que sé jo que he de callar com una morta, que ja m’ho deia el meu
Eusebio que havia de ser mestressa dels
meus silencis.
En ﬁ, que al capdavall, el president em va
convèncer amb el cuentu que tinc molt per
explicar de la meva experiència ―és que ja
tinc una edat, saben…? I, a més, em va prometre que la comunitat em pagaria la peluqueria perquè quedés ben guapa. I què volen que els digui? Una mica de gràcia sí que
me’n fa, de sortir al cine, bueno, on sigui, ja
m’entenen…
I ara m’hauran de dispensar, perquè ja
veig que arriben els xicots de la tele carregats d’andròmines, Déu meu! Però com van!
[...]
Remei: Sí, home, ara li fan el mànec!
Homenet: No le entiendo, ¿qué me dice?
Remei: Doncs, que ahora le hacen el mango. No

sé si m’entén, vull dir que ara hi corro!
Homenet: Pues aquí se lo dejo y dentro de quince

días vendrá el inspector a ver si ha cumplido
con el edicto del señor alcalde. Muy buenas tardes tenga usted.
(L’homenet li allarga un paper i se’n va.
La Remei el llegeix en veu alta.)
Remei: “A causa de la crisi en què estem im-

mersos, per ordre de l’alcalde queda totalment prohibit viure sol en un habitatge de
més de vint metres quadrats. Si no es disposa de família pròpia, l’ajuntament assignarà una persona d’acollida per cada deu metres quadrats que hi hagi de més, ﬁns a un
màxim de vuit habitants.” I ara que faig?
He viscut sola tota la vida i tinc intenció de
continuar així. Sola amb la meva col·lecció
de mussols. Ja s’hi pot posar fulles l’alcalde,
el bisbe i l’Esperit Sant. A casa meva no s’hi
ﬁca ningú, com me dic Remei!
(Se’n va i es creua amb un veí. Al fons es
veu un cartell que diu: “Basal Chino. Ciele
pol letilo. Se tlaspasa”.)

Veí: Bon dia, senyora Remei! Que l’ha visitada

l’homenet de l’ajuntament?
Remei: Sí, ja ha passat pel pis… , però no l’he

entès de res…
Veí: Vostè sap d’algú que vulgui venir a casa
meva? És que si no, m’hi posaran qualsevol…
Remei: Em sap greu, però prou feina tinc per a
mi. I perdoni, que vull entrar a comprar a ca
els xinos, que estan de rebaixes. Passi-ho bé!
Veí: Passi-ho bé, senyora Remei! I sort!
Remei: I per a vostè, també… Que no sé on anirem a parar!
(La Remei passa per sota el cartell i s’apaguen els llums.)
(S’encenen els llums i la Remei està asseguda en una cadira al costat de la porta del
pis. Es veuen unes quantes maletes i embalums tapats amb mantes. Arriba l’inspector i truca el timbre.)
Remei: Passi, passi, senyor inspector, i perdoni
les maletes, aquí, al rebedor, però és que tot
just ahir a la nit van arribar…
Inspector: Així doncs, té estadants?
Remei: Sí, la meva neboda i el seu marit han
vingut per quedar-se, sap? La vida a pagès
és molt dura, ja ho comprèn, oi?, i ells volen
provar de trobar feina a ciutat, sobretot pel
bé dels nens, volen que estudiïn, és natural…
Inspector: També tenen ﬁlls?
Remei: Sí, i tant! Un nen, una nena i un altre
en camí.
Inspector: I on són ara? Podria parlar amb
ells?
Remei: Ai, em temo que no. Dormen, sap?
Ahir nit van arribar molt tard, i em fa recança destorbar-los. Però, si vol, podem obrir
una mica la porta de l’habitació i els veurà a
tots quatre, com angelets, pobrets!
Inspector: D’acord. Em sap greu, però les normes són les normes i ho haig de comprovar
amb els meus propis ulls. Suposo que ho entén, oi?
Remei: Oh, i tant! Vingui, però no faci fressa.
Els que estan als llits són els grans i els dels
matalassos a terra, són el nen i la nena… Els
he tapat amb ﬂassades, perquè van arribar
tremolant de fred…
Inspector: Ja veig que vostè ha complert l’ordre
de l’alcalde. Què hi farem, doncs; hauré de
buscar un altre lloc.

biografía

Maria Vilanova i Vila-Abadal (Gràcia, 1952) és doctora
en Filosoﬁa i Ciències de l’Educació per la Universitat
de Barcelona i llicenciada en Filologia Anglesa per la
mateixa universitat. Ha participat en projectes educatius a Bolívia, El Nepal i Rwanda. Ha publicat Un agost
a Rwanda (1999), Dramatització i Aprenentatge (2002)
i La mort, una lliçó de vida? (2005), tots tres editats
per Mediterrània. El 2013 publica la novel·la London
is London i el 2104 Petites històries al replà de l’escala
(Témenos edicions). També el 2014 guanya el “XX Premi
de Narrativa Ciutat de Manlleu” amb El món per un forat. El 2015 publica la novel·la Cendra viva (Gregal) i el
2016 Entre dos ﬁlls de Llibres del Delicte. El 2017 queda
ﬁnalista del XXIV Premi Illa de Menorca de narrativa.
El 2018 publica Anaïs sota les voltes (Voliana Edicions).
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Breus

El tennis taula
dels Lluïsos,
al Campionat
de Catalunya

Esports
L’Europa es prepara
per a les terceres
eleccions de la història
El president, Victor Martínez, es presentarà al gener a la
reelecció i el soci David Prats ja ultima programa i equip

La secció de tennis taula
dels Lluïsos de Gràcia ha
aconseguit el bitllet per
disputar el Campionat
de Catalunya per edats
després de superar la fase
d’eliminatòria prèvia que
es va disputar a Calella.
Els dos equips blaus que
han aconseguit aquesta
plaça per a la fase ﬁnal
són l’equip A tant en la
categoria infantil com en
la juvenil. El Campionat
de Catalunya està previst
que es disputi a Valls
durant la Setmana Santa.

Obertes les
inscripcions a
la novena cursa
dels 10 Blaus
Els Castellers de la Vila
de Gràcia han obert les
inscripcions de la novena
edició de la cursa dels 10
Blaus que se celebrarà el
diumenge 17 de maig, a
partir de les nou del matí
la cursa infantil i tres
quarts d’hora més tard
la d’adults. La principal
novetat de l’edició
d’enguany és que la cursa
d’adults es podrà fer per
relleus, que una persona
faci la primera volta i una
altra la segona. La sortida
i l’arribada serà a la plaça
Joanic.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 27
FC Santfeliuenc 0 - 2 CE Europa
1. CE L’Hospitalet ............. 59 punts.
4. CE Europa ..................... 50 punts.
Jornada 28
(Suspès) CE Europa - U. Atlètica
Horta

Primera Nacional Femenina
Jornada 19
Vic Riuprimer FC 2 - 2 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 52 punts.
5. CE Europa ..................... 31 punts.
Jornada 20
(Suspès) CE Europa - FC Fundació
Terrassa

Albert Vilardaga

E

l 2021 serà any electoral al
Club Esportiu Europa i després de 14 anys tot apunta
que els socis podran votar.
A hores d’ara hi ha dues
candidatures clares, l’actual president, Víctor Martínez, optarà a
la reelecció per quatre anys més, i
l’altre candidat serà el soci, David
Prats, que està conﬁgurant l’equip
i preparant el programa electoral.
Si la cursa electoral arriba ﬁns al ﬁnal, tot just serien les terceres eleccions de la història del club, i les
primeres des de l’any 2007, el del
centenari del club.
Diversos motius han fet que
a l’Europa només s’hagin viscut
dues eleccions amb pràcticament
113 anys d’història, en determinats
moments de la història del club no
ho recollien els estatuts, en altres
ho van decidir les autoritats franquistes i en els últims processos
electorals es van donar pactes entre els aspirants o bé no es va presentar més d’una candidatura.
Les úniques dues eleccions escapulades daten de l’any 1984, quan
es van presentar Joaquim Canillo
i Josep Castro, i l’escollit va ser
Canillo per 271 vots a favor dels
332 socis de ple dret, i en les segones, l’any 2007, els presidenciables
van ser Guillaume De Bode i José
‘Pepe’ González, i va guanyar De
Bode amb 249 vots dels 375 socis
de ple dret.
La data de les pròximes eleccions hauria de ser a ﬁnals del mes
de gener, a no ser que la junta di-

Àlex Cano va celebrar el seu aniversari marcant un gol en l’últim partit contra el Santfeliuenc. Foto: Àngel Garreta.

La GraviCros queda anul·lada.
Els organitzadors de la cursa pel
parc de la Creueta del Coll han
decidit anul·lar la sisena edició que
s’havia de celebrar el 22 de març
com a mesura de prevenció pel
coronavirus. En aquesta edició
s’havia batut el rècord d’equips
inscrits (257) i de participants
(620). Els organitzadors
intentaran postposar
l’esdeveniment i organitzar-lo
entre els mesos de maig i juny.

BÀSQUET

WATERPOLO

Copa Catalunya Masculina (G1)

Lliga Premaat Masculina

Jornada 20
Bisbal Bàsquet 65 - 57 Lluïsos de
Gràcia
1. CB Granollers ....................... 15-5.
5. Lluïsos de Gràcia ..................12-7.
Jornada 21
(Suspès) Lluïsos de Gràcia - CB
Santa Coloma

Jornada 16
CE Mediterrani 15 - 6 CN
Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 38 punts.
8. CN Catalunya ................12 punts.
Jornada 17
(Suspès) CN Catalunya - CN
Sabadell

Primera Catalana Femenina (G1)

Lliga Premaat Femenina

Jornada 20
Lluïsos de Gràcia 58 - 44 Sant
Andreu de Natzaret
SESE 46 - 57 Safa Claror
1. Joventut Les Corts ................17-1.
5. Safa Claror .............................12-7.
9. Lluïsos de Gràcia ................. 9-10.
Jornada 21
(Suspès) AESE - Lluïsos Gràcia
(Suspès) Safa Claror - St Fruitós

Jornada 13
CN Catalunya 9 - 12 CN Sant Feliu
1. CN Mataró..................... 36 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts.
Jornada 14
(Suspès) CN Saragossa - CN
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)

Jornada 16
Gràcia FS 11 - 2 CFS Sant Boi
1. Gràcia FS ....................... 39 punts.
2. Eixample A.................... 36 punts.
Jornada 17
(Suspès) Cornellà - Gràcia FS

rectiva actual decideixi avançarles. Al llarg de la seva història l’Europa ha tingut 35 presidents, dos
dels quals van repetir mandat.
El futbol s’atura. Tant la Fe deració Catalana com la Federació
Espanyola de futbol han ajornat
totes les competicions durant els
pròxims 15 dies com a mesura
preventiva del coronavirus, i per
tant els equips de l’Europa no
disputaran cap partit durant les
dues setmanes vinents. A banda,
el club gracienc també ha suspès
els entrenaments tant del futbol
formatiu com de l’escola fins a
nou avís i el Nou Sardenya estarà tancat durant aquest període
d’inactivitat.

•

1. Lluïsos de Gràcia .......... 28 punts.
2. CTT Borges ................... 26 punts.
Jornada 21
(Suspès) Lluïsos de Gràcia - Ciervo

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 20
Handbol Claret 22 - 29 Handbol
Sant Llorenç - Sant Feliu
1. La Salle Bonanova ........ 35 punts.
7. Handbol Claret ............. 18 punts.
Jornada 21
(Suspès) AE Aula - Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 20
Lluïsos de Gràcia 2 - 4 UE Sant
Cugat

Jornada 16
CH Claret 2 - 0 CP Congrés
1. Cerdanyola CH.............. 48 punts.
12. CH Claret ....................... 7 punts.
Jornada 17
(Suspès) Santmenat - CH Claret

ESCACS
Divisió d’Honor (Grup 2)
Ronda 8
Tres Peons 5 - 5 Sant Andreu
1. Sant Cugat ....................... 4 punts.
7. Tres Peons .................. 1 1/2 punts.
Ronda 9
(Suspès) E. Salauris - Tres Peons

Esports
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El Kostka passa als
quarts de ﬁnal de
la Copa Colegial

el repor

Coses de germans
al Safa Claror

La competició queda suspesa
temporalment pel coronavirus

El club taronja ha recuperat l’activitat Germà gran, germà
petit on els jugadors i jugadores dels equips sèniors
s’impliquen en els entrenaments dels equips de la base
A. Vilardaga

C

uidar els petits i valorar els
grans, amb aquest objectiu el Safa Claror recupera
durant el mes de març l’activitat Germà gran, germà petit,
que consisteix en el fet que els
jugadors i jugadores dels quatre equips sèniors es reparteixen per assistir a un entrenament dels equips preinfantils,
infantils i cadets. Aquestes sessions són una mica diferents
de l’habitual, i els jugadors més
grans dissenyen exercicis i jocs
per als més petits. Com a mostra d’agraïment, els més petits
es comprometen a assistir a un
partit i a animar els equips més
grans.
El coordinador del club,
Bernat Devant explica: “És una
activitat que es va començar a
fer ja fa anys i no la volem per-

A. V.

Les jugadores del sènior femení en l’entrenament de l’equip cadet. Foto: Cedida

dre. Els jugadors i jugadores
més grans del club s’impliquen,
i als petits els hi fa il·lusió. Les
dues parts surten reforçades”.
Més enllà del vessant competitiu inherent en qualsevol esport,
des del club taronja expliquen
que iniciatives com aquesta fomenten la identiﬁcació dels ju-

gadors i jugadores amb el club,
i promou que els equips tinguin
una major relació entre ells.
Després del torneig de Nadal
i del Germà gran, germà petit, els
organitzadors ja començaran a
centrar les seves forces en el torneig 3x3 i el sopar i festa de clausura de la temporada.

•

E

ls Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka han aconseguit el bitllet per disputar els quarts de ﬁnal de la
Copa Colegial després de derrotar a l’escola Costa
i Llobera per 73 a 65. El partit va ser molt emocionant,
les gracienques que entrena Josep Ros perdien per
tres punts al descans i van arribar a l’inici de l’últim
quart amb el partit igualat. En l’últim tram del partit,
un parcial de 22 a 14 liderat per una Claudia Soriano
extraordinària ha sentenciat l’eliminatòria.
Els organitzadors de la competició han decidit seguir les directrius del Consorci d’Ensenyament i de la
Secretaria General de l’Esport i han ajornat les activitats, com a mínim ﬁns al dia 25 de març.

•
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Emeteri Frago, president de l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia

Cap a la celebració del 20è
aniversari de l’Independent

E

n el marc del nou impuls i suport social
a aquest setmanari, i d’acord a l’Assemblea General de L’Associació Cultural
L’Independent de Gràcia, que es va celebrar aquest dimarts, s’ha activat un programa especial d’esdeveniments i activitats a tot
el llarg de l’any per celebrar el 20è aniversari del
setmanari, que es compleix aquest agost.
Fruit d’aquesta assemblea i un cop revisat i actualitzat el desplegament del projecte Obrint camins 2019-2020, aprovat l’any passat, s’ha procedit a concretar com a eixos d’aquesta celebració
un salt en la digitalització del setmanari, amb un
nou format web , la presencia activa a les xarxes
i l’activació d’un compte a Instagram, així com
l’optimització i modernització de l’equipament
necessari. També s’ha previst l’activació d’un nou
espai de debats dirigits en aquest primer any
per contrastar visions i posicions amb els temes
inicials següents: el paper de la cultura tradicional envers les noves formes d’expressió cultural;
el paper de de la informació local i de proximitat
envers la informació més generalista; i els processos de participació ciutadana i els seus efectes
i implicacions reals en el nostre entorn.
També es vol donar la paraula a la imatge
mitjançant un concurs de fotograﬁa sobre la
noticia més signiﬁcativa de la qual som protagonistes cadascú de nosaltres dia a dia: la vida
quotidiana a Gràcia.

Som un setmanari viu i les
vostres idees i suggeriments
seran benvingudes; ens
trobareu a Perla 31

Un moment de l’assemblea, aquest dimarts. Foto: A.V.

En aquest programa d’actes del 20è aniversari no hi faltarà el record de las vivències viscudes
pels impulsors del setmanari, lectores i associades i del propi equip de voluntariat de redacció, amb un espai anomenat El racó de la nostra
memòria. A ﬁ de demanar la implicació i una
col·laboració més estreta de socis i amics, us animem també a participar en la nova campanya de
nous socis per a l’associació a través del projecte

FES-TE SOCI

1X1 (1 persona associada aconsegueix una nova
subscripció) amb preus especials per a menors
de 30 i majors de 60 anys.
I com no podia ser d’una altra manera, l’assemblea també va aprovar que en aquest programa d’actes hi hagi diversos moments per
compartir les nostres lletres amb un plat i una
copa a les mans, guardonant a qui ens ha acompanyat en aquest itinerari i festejant com podrà
ser la nostra futura 30 celebració i l’Independent del futur. Us anirem informant puntualment del detall d’aquestes convocatòries a través del setmanari.
Recordeu que som un setmanari viu i que les
vostres idees i suggeriments sobre que més coses
es poden fer i en quines podeu i voleu col·laborar
seran benvingudes . Escriviu-nos al correu redacció@independent.cat i si voleu venir a parlar directament ens trobareu al nostre local del carrer
de la Perla 31 tots els dilluns del mes de març de
18 a 20 hores.

•

Com hi puc participar?
Us en podeu fer socis i sòcies per dir-hi la vostra i participar en l’assemblea o
comissions de treball.
Rebreu L’Independent a casa i gaudireu de condicions preferents per gaudir
d’activitats culturals del barri.
Us en podeu fer socis/sòcies a títol particular o com a entitat/organització.

de Gràcia

La quota dels socis i sòcies és de 30 euros al trimestre. Aquests fons serveixen
perquè el projecte de periodisme independent pugui tirar endavant.

i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva
setmanalment

On es distribueix?
L’Independent de Gràcia té la redacció al carrer de la Perla, 31 i distribueix
cada setmana 8.500 exemplars a 800 punts dels cinc barris de Gràcia
(sobretot a botigues, locals públics i seus d’entitats ciutadanes).

Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions
en entitats culturals
Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de d
descompte en la quota trimestral

Butlleta de soci/sòcia
Nom: ________________________________ DNI: ___________ Edat: ___
Cognoms: ____________________________________________________
ADREÇA
Carrer: _____________________________ Núm.: ______ Pis: ___ Porta: ___
Localitat: _________________________ CP: __________
Telèfon: ___________________ Mail: ______________________________
Número de compte bancari:
IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

Signatura:

SUCURSAL

D. CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

Data:

/

/

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. L’import de la quota trimestral és de 30 euros.

www.independent.cat
administracio@independent.cat

Autoritzo: A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia (amb NIF:
66245986) que, des de la data present
i amb caràcter indefinit i mentre no es
comuniqui per escrit 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 entitat 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

informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran
al ﬁtxer de socis i sòcies, el responsable del qual és l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia. Les vostres
dades es tractaran amb l’única ﬁnalitat
d’oferir-vos informació. Podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectiﬁcació,
cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar
una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a
administracio@independent.cat.
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Cartes al director
El valor del silenci
a l’espai públic

Editorial

Crisis i oportunitats

P

ot sonar pretensiós però l’emergència sanitària mundial i el seu
impacte a nivell local també té un efecte en la manera que els mitjans de comunicació hem d’afrontar les properes setmanes. En
quin grau d’alarma hem de mantenir informats els nostres lectors i
lectores? Tindrem diﬁcultats a l’hora de treballar les notícies? El producte es ressentirà a nivell de publicitat? Hi haurà molts punts de
distribució que estaran tancats? Intentarem que no; millor dit, defensarem amb ungles i dents que és possible seguir fent periodisme
malgrat les limitacions, i no ens plantegem de cap manera deixar de
sortir cada divendres.
Per què aquesta crisi és una oportunitat? Sí, aquesta és una frase
suada, però que pot revaloritzar els mitjans i pot enfortir el valor de
la comunitat. I defensem l’aﬁrmació perquè el nostre model d’informació local no s’ha basat mai en l’esclavisme de l’agenda. No sabem
com s’ho faran alguns mitjans que aposten per l’arribada de la nota de
premsa i el cobriment acrític
d’esdeveniments, però aquest
no ha estat el nostre cas en
20 anys de trajectòria i no ho
serà ara; sí que perdrem alguna crossa a l’hora de caminar,
però res essencial a l’hora de
fer la feina habitual de recerca i localització d’informacions d’interès.
També la crisi sanitària és
una oportunitat per al sentiment de comunitat i per comprovar el nivell de fortalesa d’una societat que en els últims anys ha comprat l’argument del campi qui pugui i de mirar cap a l’altra banda quan hi ha
algú que no pot seguir. A Vallcarca, sempre a l’avantguarda, ja han creat una xarxa de suport mutu. Les setmanes que vénen seran importants per mesurar si no tot està perdut.

La crisi del virus
pot revaloritzar els
mitjans i el valor
de la comunitat

Benvingut, virus, doncs.

Ull de
dona

Donem valor al silenci? Quan parlem
amb una persona que està al nostre costat, hem pensat alguna vegada que el
que em diu mereix tota la importància
de la meva escolta? Quin és el lloc adient
per fer-ho? Quin respecte li donem a la
persona que ens parla o ens escolta des
d’un lloc públic pel de gent, amb sorolls
de tota mena i on tothom parla de coses,
a vegades íntimes o d’altres sense massa sentit? Ens interessa el que ens diu
una persona? Necessitem un espai lliure
de converses amb veu altes, llargues en
l’espai públic. L’espai públic és això: un
espai per a tothom. Un espai per caminar, passejar, observar, contemplar, per
relaxar-nos! No volem cridòries de grans
i petits en llocs públics o privats que ens
obliguin a marxar del lloc perquèn o podem parlar ni escoltar a les persones
del nostre voltant! Metro, autobús, places, llocs esportius, mercats, parades de
bus... són o no llocs públics? El respecte
als altres ens fa qüestionar si realment
som capaços de gestionar eﬁcaçment els
espais públics en beneﬁci de tota la comunitat de barri, ciutat...
M. Garcia

Conxa Garcia

P

er això hem sortit al carrer a
Catalunya més d’un milió de persones, aquest darrer any, per manifestar l’enduriment de les condicions de
vida de les dones en tota la seva diversitat. El Manifest del 8 de març de 2020 té
4 o 5 pàgines de denúncies, exigències,
demandes, desitjos... amb la ﬁnalitat de
fer una crida a la lluita per la centralitat
de la vida, per la despatriarcalització dels
nostres cossos i desitjos, per unes vides
dignes i sense violències. Reivindicacions
com la de construir escoles públiques feministes; demandes com voler maternitats lliures, respectades i sense violència
obstètrica; com mostrar solidaritat activa

“Estrenem dècada amb
el desig d’aconseguir fer
efectius tots els drets i
llibertats per a totes”
i suport amb les persones desnonades;
que les comunitats acompanyin i nodreixin tots els cicles de les nostres vides,
amb especial menció a les dones grans.
Denúncies com l’emergència climàtica...
“Estrenem dècada amb el desig d’aconseguir fer efectius tots els drets i totes les
llibertats per a totes. Sabem que l’empresa és titànica. Ho volem tot. Sentint la
Terra cridar, sabem que tenim la força i
l’empenta de ser milions per aconseguirho. Davant la guerra del capitalisme contra la vida, ens declarem comunitats de
lluita i resistència i celebrem les nostres
aliances, molt per sobre de les nostres diferències”.

•

A Vallcarca l’assemblearisme es porta ﬁns a les últimes conseqüències, ﬁns i tot si cal decidir el lloc on es farà l’últim concert
dels Montserrat, la banda d’electropop on hi han militat líders
locals com el malaurat Uri Caballero o l’expresident de Som
Barri i anarcolampista Iru Moner. “Cremaré deu mil neumàtics per veure’t brillar els ulls”, deien a Mestressa. El dia era el 21 de març, i els convidats els tiets tarambanes del hardcore nostrat Zombi Pujol. El tema de
debat era el lloc: o plaça Uri Caballero o plaça Farigola. De moment, tenen
temps per seguir pensant. Ajornat. Puto virus...
El
dependent

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Juntes som més fortes

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

Marc Bosch, conseller del grup municipal d’ERC a Gràcia

Treieu les mans de
l’esport amateur
Albert Vilardaga

U

n dia reps un missatge amb una
captura de pantalla i veus que el
partit on juguen els teus amics està
a les cases d’apostes. Primer comencen
els comentaris en to de broma, “podríem apostar-hi deu euros cadascú”, “si
ens deixem guanyar, ens forrem”, que jo
sàpiga mai ha passat de la broma, però
al·lucines que aquest virus (paraula de
moda) hagi arribat ﬁns a les categories
més baixes, més amateurs, de l’esport
català: bàsquet o handbol són alguns
exemples.
No m’agraden les apostes esportives en cap cas, vaig provar en primera
persona com són d’addictives, i és perillós. Si ajuntem aquest component addictiu, amb el fet que el públic apostant
és jove, i que els esportistes que juguen
són amateurs, la barreja és explosiva, i
la possibilitat que els jugadors, entrenadors o àrbitres s’acabin corrompent és
encara més alta. Si passa en l’esport professional, què no pot passar en un partit
entre dos equips on els seus components
juguen per amor a l’art?
Les apostes esportives són una de
les xacres de l’esport, segurament juntament amb la violència i el dopatge.
Aquestes dues setmanes que s’atura tot
l’esport podria servir perquè els dirigents de les federacions pensessin què
poden fer al respecte per aturar aquest
altre virus o optar per mirar cap a una
altra banda.
No depèn de mi, però jo prohibiria totes les cases d’apostes, totes. Però
clar, tots sabem que tenen molts calés,
i molts clubs i competicions suquen
d’elles a canvi de silenci, però si fos per
mi que treguin les mans de l’esport i ens
deixin competir en pau.

•

Institut i verd: dues
necessitats irrenunciables

L

es darreres setmanes s’han revifat polèmiques de
sempre al barri de Vallcarca, especialment al voltant dels espais verds. Particularment, entre els
Jardins del Dr. Comas i Llaberia i el futur Institut
Vallcarca, que s’instal·larà en l’espai que ara ocupen aquests jardins.
Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Gràcia, pensem que verd i equipaments són dues necessitats irrenunciables arreu de Barcelona, i especialment al
barri de Vallcarca, que porta dècades patint els efectes del
capitalisme rendista i de la paràlisi urbanística. Per aquest
motiu, celebrem que els pactes entre el nostre grup, Junts
per Catalunya i Barcelona en Comú-En Comú Podem a
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat hagin aconseguit tant la construcció de l’Institut Vallcarca com del parc
Anna Piferrer, que augmentarà la superfície verda al barri.
L’Institut Vallcarca és una urgència pels barris de
Vallcarca-Penitents, La Salut i el Coll. A dia d’avui, les escoles Farigola, Montseny, Pare Poveda, Rius i Taulet, Josep
Maria de Sagarra, Turó del Cargol i Baldiri Reixac han
d’anar a buscar alternatives públiques fora del barri o ﬁns
i tot del districte. Això atempta contra el principi d’escola de proximitat i genera afectes adversos tant a nivell social, trencant els llaços entre l’alumnat, les famílies i el
teixit del barri, pedagògic, impedint la creació de projectes compartits entre escoles de primària i instituts, alhora que s’impedeix que l’alumnat accedeixi a l’escola a peu.
Des d’Esquerra Republicana de Gràcia, defensem una escola de proximitat i arrelada al barri, per aquest motiu, i
coherentment amb el que vam reclamar al mandat passat,
hem treballat a totes les institucions per a aconseguir un
Institut a Vallcarca i per Vallcarca.
De la mateixa manera, entenem i reclamem la presència
de verd a la nostra ciutat, mancada de d’espais de natura i
de lleure dins del teixit urbà. Per aquest motiu hem treballat per què el parc Anna Piferrer tingui una dotació pres-

Pintada per reivindicar la construcció de l’institut. Foto: Arxiu

supostària per tal que les obres comencin com abans millor. Per aquest motiu, no podem entendre per què, quan
es va decidir la ubicació del nou institut, l’anterior govern
municipal no va iniciar immediatament les obres per a tenir el nou parc obert ben abans que comenci l’ediﬁcació
del centre. Això, sens dubte, hagués facilitat la transició
d’usos i, amb tota probabilitat, no ens trobaríem en el conﬂicte on ens trobem avui.
Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Gràcia, doncs, celebrem haver aconseguit tant Institut
com Parc. No creiem en polèmiques estèrils sobre quin
equipament és millor, més urgent o més necessari, sinó
que reclamem que es faci el possible per a gaudir d’ambdós equipaments com més aviat millor i treballarem a tots
els espais necessaris perquè així sigui. Constatem també que el consens i el treball conjunt ha estat el que ens
ha dut a posar les bases d’aquests dos projectes més que
no els retrets i els anuncis sense contingut. Amb el treball
conjunt de tothom, farem un barri millor.

•
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
Fins al 19 de març
Exposició Menys plàstics, més vida. Dins
la Verdinada, una mostra per sensibilitzar la població sobre l’impacte ambiental
dels plàstics en el medi marí i per reduirne l’ús.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord)
Fins al 30 de març
Exposició Cadena global de cures, amb
imatges i textos que pretenen fer-se ressò
de les veus, paraules i històries de vida de
dones migrades.
CC La Sedet (Sicília, 321)
Fins al 31 de març
Quan el groc era negre: els trets de La Cua
de Palla. En el marc de la #BCNegra20,
s’inaugura aquesta exposició que fa un
recorregut per les diferents etapes de la
col·lecció: Manuel de Pedrolo (1963-1970) i
Xavier Coma (1985-1996).
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)
Fins al 3 d’abril
Exposició El més calent és a l’aigüera. La
mostra, que presenta les propostes artístiques d’Helena Civit, Gerard Galian,
Paula Gibert, Ithan Gibla, Oriol M. Martí
i Tamara Sala, està formada pels projectes iniciàtics en el recorregut professional d’aquesta jove creació però que responen a l’interès d’un treball curós, a la
producció estable i a la voluntat i el valor
de generar pensament crític. L’exposició
està organitzada pel grup Art. Professió
i Docència de la UB, amb el suport de la
Fundació Felícia Fuster.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré,
3-11)
Fins al 24 d’abril
Exposició Macro Micro Terra de Gina
Cubeles, que mostra la visió de l’artista
del paisatge terrestre des de l’espai, producte de la revolució tecnològica i cientíﬁca del segle XX. És una visió bella i lliure
sobre el nostre planeta. Utilitzant la tècnica mixta en què es combina pintura a l’oli,
oli en barra, cera i altres materials com
cendra, pols de pedra tosca, encenalls de
ferro i pols de marbre.
Galeria H20 (Verdi, 152)
Fins al 25 d’abril
Exposició de dibuixos de Josep Callejón,
membre del Grup d’Estudis Coll
Vallcarca. La mostra és la continuació
al llibre ‘Racons, llocs i indrets del Coll
Vallcarca, amb l’afegit de les “rodalies”,
que l’autor ha volgut incloure; indrets
especials per la seva ubicació, història i
gents.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a
les 20 h
Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: maniﬁesto de su obra. Una mostra
per conèixer la història de la Casa Vicens,
en el seu context social, cultural i artístic
com obra gaudiniana i la seva anticipació al
modernisme. Consultar els horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines 18- 22)

Recomanem

Divendres 13 de març
Titelles: La rateta (obra de teatre infantil
a càrrec d’Elisa M. Matallín). Per a infants
a partir d’un any.
L’autèntica Teatre (Martí, ), a les 18 h, ds a
les 11 i 12 i dg a les 17 h
Parlem amb Elvira Lindo. L’autora conversarà sobre la seva nova novel·la, A corazón abierto.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Laboratori d’escriptura creativa. Amb la
psicoterapeuta Luciana Maniaci.
Le Nuvole (Sant Lluís, 11), a les 19 h
Teatre: Improshow.
Teatreneu (Terol, 26), a les 21 h
Dissabte 14 de març
Contes a la vora del foc: Titelles i Contes.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 16.30 h
Paraules Màgiques: Màgia per a tota la
família.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 18 h
Teatre: 7 d’Amor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19 h
Teatre: Penélope.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h
Tintorería la Viuda: 6 artistes convidats +
micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel,
59), a les 21.30 h
Un cabaret amb Gràcia, a càrrec de Victor
Guerrero. Un xou d’humor, diversió i molta picardia.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 22 h
Diumenge 15 de març
Xerrrades-tallers sobre plantes remeieres: L’asme i les alèrgies.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a
les 11 h
Concert: Os Chotos presenten el disc
Cadenzias.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12 h
Teatre infantil: El gegant del Pi de Titelles
Pamipipa. Recomenat de 0 a 3 anys.
L’autèntica (Martí, 18), a les 11 h i a les
12.30 h
Homenatge a les lletres catalanes. Nova
simfonia de samfaina. A cárrec d’Andreu
Subirats/Diego Burián (música) Poemes
propis amb un estil contemporani i reﬁnat. Traduccions de François Villon i poemes d’Estellés.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 19 h
Dilluns 16 de març
Classe oberta de ioga amb Virginia
Gimeno.
NunArt Gràcia (Sol, 8), a les 9 h
Teatre: Records a Broadway.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21 h

Una nit de Paral·lel a Gràcia
La casa dels contes presenta un espectacle amb l’essència del Paral·lel de
la mà dels artistes Víctor Guerrero i Toni Arroyo. El primer, artista de la
generació dels 70, amb diverses películes i teatre musical, compte amb un
registre de més de 2.000 actuacions durant la seva trajectòria. Acompanyat
d’Arroyo, una de les grans ﬁgures de l’època daurada del Cafè Llantiol, tots
dos presenten un cabaret de sempre, un espectacle d’humor i diversió.
Dissabte 14 de març a La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a les 22 h

Dimarts 17 de març
Jam de contes (Laboratori Creatiu).
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dimecres 18 de març
Espectacle: Le Metamorfosi, de Ovidio,
amb Sandro Dieli.
Le Nuvole (Sant Lluís, 11), a les 19 h
Concert: Duot.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21 h
Les Vespres dels dimecres. Diàlegs d’improvisació. Marcel Casellas convida Marta
Coll (sac) i Santi Méndez (guitarra).
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les
21.30 h

Concert: Django & Soda Sessions (jazz
manouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dijous 19 de març
Confessions.tv: una tragicomèdia teatral
en format televisiu.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Concert: Monotemas 3 presenta MayerSánchez + DOOUX.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Soda Jam Session amb Rai Castells (jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30
Dissabte 21 de març
Teatre: L’erugueta i la papallona. Cia
Artgila. De 2 a 6 anys.
L’autèntica (Martí, 18), a les 12 i a les 17 h

Entitats

Divendres 13 de març
Cinefòrum: Avui comença tot, de
Bertrand Tavernier.
Lluïsos (pl. del Nord), a les 18.30 h

Divendres 20 de març
Presentació de la revista Antagonistas a
l’Ateneu Llibertari de Gràcia. Amb la presència de Miquel Amorós que oferirà una
xerrada sobre el gir verd del capitalisme.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

SIM, dibuixant de la Revolució.
Inauguració de l’exposició i presentaDissabte 28 de març
ció del llibre amb la presència de Joan
14a Marató de Cant Coral. 8 corals i un
Prados, un dels autors.
Ateneu Llibertari (Alzain, 5), a les 19.30 h grup musical.
El Centre (Ros de Olano, 9), de les 16.45 a
les 21.30 h
Dissabte 14 de març
23a Calçotada Popular de la Vila de
Gràcia, organitzada per l’ateneu La
Torna.
Plaça del Poble Romaí, a les 12 h
Amb el suport de
Diumenge 15 de març
XXXIIIè Concurs de Teatre Català a
Gràcia: Deixeu-me un tenor.
El Centre (Ros de Olano, 99, a les 18 h
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Breus

El Lliure i els
Verdi, espais de
la tercera Dansa
metropolitana

La tercera edició de Dansa
metropolitana, el projecte
cutural per fer arribar la
dansa a tota la ciutadania,
tindrà a Gràcia dos punts
principals: els cinemes
Verdi, que projectarà
el ﬁlm Ballerina aquest
dissabte a les 11.30, i el
Teatre Lliure. La sala
gracienca programarà la
peça RRR, “un diàleg sense
mapa” entre la dansa de La
Veronal -coreograﬁada per
Marcos Morau i ballada per
Jon López-, la música i
l’espai sonor de la banda
cabosanroque -amb les
maquinacions de Laia
Torrents i Roger Aixut- i
les imatges pictòriques de
Frederic Amat. Del 20 al 22
de març.

‘Christiane,
un biomusical
cientíﬁco’ passa
per La Badabadoc
L’obra escrita i dirigida
per Belén Pasqualini
Christiane, biomusical
cientíﬁco, de gira per
Europa, farà un parada de
quatre dies a la Badabadoc,
del 26 al 29 de març.
L’autora fa un homenatge
a la seva àvia, la doctora
Christiane Dosne
Pasqualini, investigadora
en el camp de la leucèmia.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Onward. Dv, ds, dg, dl, dc, 15.50,
18, 20.10, 22.20. Dm, 15.50, 17.55.
• Fidelio. Dm, 20.15.
• Especiales. 16.15.
• Mujercitas. 19.15.
• Harriet, en busca de la libertad. 22.05.
• La canción de los nombres olvidados. 16.10, 19.10, 22.10.
• El hombre invisible. 16.05,
19.05, 22.05.
• Especiales. 22.25.
• Las aventuras del Doctor
Dolittle. Ds, dg, 15.50.
• La llamada de lo salvaje. Dv,
dl, dm, dc, 15.50, 17.55. Ds, dg,
17.55.
• Adú. 20.

Cultura
El Dia del Teatre
homenatja Ovidi
Montllor i trasllada la
celebració al Park Güell
L’acte central, el 27 de març, comptarà amb la col·laboració
del grup de teatre del Centre per a les lectures dramatitzades

Silvia Manzanera

E

l Dia Mundial del Teatre a
Gràcia tindrà enguany dos
noms protagonistes: Ovidi
Montllor i el Park Güell.
Si l’any passat l’autor homenatjat va ser Joan Brossa amb
la lectura dramatitzada de la seva
obra Al Caningó no hi ha àguiles,
enguany serà l’artista d’Alcoi Ovidi
Montllor qui centri el programa.
I les lectures dramatitzades dels
seus textos tindran lloc en un marc
diferent, el Park Güell.
Aquesta jornada dedicada al teatre i que té diferents programacions arreu, la versió gracienca ha
comptat en cada edició amb la collaboració de diverses entitats de la
Vila i dels seus grups de teatre com
és el cas del Centre, que enguany
també repeteix, tant en la lectura
del manifest com en la dels textos
que se’n facin a l’aire lliure, interpretats per diferents actors i actrius. Segons es va fer public a la comissió de cultura de dilluns passat
a la biblioteca Jaume Fuster, l’acte
del Park Güell encara s’estava enllestint “a nivell artístic”.
Un altre de les activitats destacades d’aquesta celebració és el
projecte que es fa de manera conjunta amb els instituts del districte
des del 2018, coordinat per l’actor i

• 1917. 19, 22.
• The Gentleman: los señores
de la maﬁa. 16. Dv, dl, dm, dc,
19.25, 22.10. Ds, dg, 20, 22.20.
• Sonic La Película. Dv, dl, dm,
dc, 17.15. Ds, dg, 15.50, 17.55.
• Todo pasa en Tel Aviv. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, 16, 18.05, 20.10.
• Hasta que la boda nos separe.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 22.15.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16.05, 19.05, 22.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Les vides de Marona. Ds, dg, 16.
• Nuestras madres. Dv, dl, dm,
dc, 16.
• Parásitos. Dv, ds, 21.30.
• La famosa invasión de los osos
en Sicilia. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
17.30.
• Klara i el lladre de pomes. Dg,
dg, 16.
• La candidata perfecta. Dv, ds,

Imatge de l’acte central del Dia Mundial del Teatre que Gràcia va celebrar al teatre del Centre l’any passat. Foto: Cedida

director Víctor Álvaro. L’activitat,
una sèrie de lectures dramatitzades
que l’alumnat prepara prèviament,
s’havia de celebrar a la Fontana
però fonts del Districte han conﬁrmat aquest dijous que queda posposat per les mesures preses per
Educació en relació al coronavirus,
que insta a suspendre l’activitat que
impliqui professorat o alumnat de
diversos centres simultàniament.
Tenint en compte que l’acte del
Park Güell és a l’aire lliure i la previsió de públic limitat, el Districte,
de moment, el manté.

•

dg, dl, 16, 20. Dv, dg, 18, 22. Dm,
dc, 16. Dg, dl, dm, dc, 18.
• Cuerdas. Dv, ds, 22. Dg, 20.15.
• Reina de corazones. Dv, dl, dm,
dc, 17. Ds, dg, 18. Dv, ds, dg, dl,
19. Dc, 21.
• Fidelio. Dm, 20.15.
• Manon. Dm, 19.15.
• La familia samuni. Dv, dl, 19.30.
• Pipsi: A bottle full of hope. Ds,
20.10.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Lo que arde. 16, 18, 20,
21.45.
• Sala 2: El hoyo. 16, 20.15, 22. Ds,
dg, 20.15, 22. La casa d’estiu. 18.
• Sala 3: La innocència. 16, 18, 20.
Skin. 21.45.
• Sala 4: Amazing Grace. 16, 18,
22.05. Skin. 20.
TEXAS NANOS:
• La Lur i l’Amets. Ds, dg, 16.

Una biblioteca, un teatre i un
jardí. L’acte central de la celebració
del Dia Mundial del Teatre, que a
Gràcia compta amb la seva pròpia
versió -impulsada pel Districte
en col·laboració amb entitats i
sales- ha estat itinerant; el 2018 va
ser a la biblioteca Jaume Fuster i
l’any passat al teatre del Centre.

Verdi. Verdi, 32.
• Parásitos. 16, 18.10, 20. Dv, dl,
dc, 11.30, 22.25. Ds, dg, dj, 22.25.
Dm, 11.30, 22.10.
• Especiales. 11.30, 16, 18.10,
20.20, 22.30.
• La candidata perfecta. Dv, ds,
dg, dl, dc, 16, 18.25, 20.20, 22.30.
Dm, 16, 18.25, 20.35, 22.30. Dj,
16, 18.25, 20.20.
• El hombre invisible. Dv, ds, dg,
dl, dc, dj, 17.55, 22.15. Dm, 17.55,
22.25.
• 1917. Dv, ds, dg, dl, dc, 16, 20.15.
Dm, dj, 16.
• Onward. Dv, ds, dg, dl, dc, dj,
11.30, 16, 18, 20.35, 22.30. Dm,
11.30, 16, 20.20, 22.30.
• Y llovieron pájaros. 11.30.
• The Gentlemen: los señores de
la maﬁa. Dv, dg, dl, dc, 11.30.
• Botticelli Inferno. Dm, 11.30,
18.15, 20.15.
• El placer. Dj, 20.15.

• Madame de.... Dj, 22.30.
• Les vides de Marona. Ds, dg,
11.30.
• Ballerina. Ds, 11.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Jojo Rabbit. 16. Dv, ds, dg, dl,
dc, dj, 20.25.
• Y llovieron pájaros. 16, 18,
20.05, 22.30.
• Domino. 18.20.
• Joker. 22.25.
• The Gentleman: los señores de
la maﬁa. 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Mujercitas. 18.05.
• El escándalo. 20.35.
• El faro. 22.30.
• La alegría de las pequeñas cosas. Dm, 20.15.
• Volando juntos. 16.

Cultura
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crítica
literària

el repor

Amor i mort en
temps de guerra

‘Contes breus, brevíssims,
d’escletxes i atzucacs’
Elena Gavarró, escriptora

Després de viure a Grècia el 2018 el drama dels refugiats i
engegar un projecte artístic, l’actor i dramaturg Raül Moreno
torna a casa i crea ‘Kru’. Estrena a la Sala On el 27 de març.
S. Manzanera

U

na cova dels Pirineus a la
Catalunya del 2040. El descobriment d’una reserva
de cru ha fet que s’hi traslladi el conﬂicte que avui pateixen a l’Orient Mitjà. En Tarek i
la Mina, dos milicians catalans
internacionalistes, esperen el
moment de tornar a combatre.
Antics comediants, mentre esperen fan peces d’art que canvien per productes de primera
necessitat. Com els kurds fan
servir l’art com antídot contra
l’oblit. Aquesta és la sinopsi de
la darrera proposta teatral de
Raül Moreno i la companyia el
Bac, una història de l’amor i de
Cartell promocional de l’obra de teatre ‘Kru’. Foto: Cedida
la mort en temps de guerra que
s’estrena a la Sala Òn el proper
ha política, ﬁlosoﬁa, amor, mort,
divendres 27 de març. La peça,
humor”, confessa l’autor del
però, havia estat programada
text, “i a nivell interpretatiu és
primer a Lluïsos de Gràcia per
molt complex, és una obra molt
aquest dissabte 14 en el marc de
complicada”. Per això, ha insistit
festival Mutis, però les mesures
en desenvolupar una trama que
pel coronavirus han obligat a la
arribi a l’espectador, que contexcompanyia a suspendre la sessió
tualitzi les accions dels persoja que l’entitat proposava redunatges, que aporti alguna cosa
ir l’aforament a 53 persones. De
de llum a un drama que, malautota manera, el compromís es
radament, es continua repetint.
tornar a reprogramar a Lluïsos
L’obra també es podrà veure a
Així és com va començar a fer
més endavant i formar part del
la sala del carrer Nàpols, 305 els
festival de teatre independent la cinema i teatre amb refugiats
divendres 3, 10 i 17 d’abril i disde Síria, Palestina o Kurdistan,
propera edició.
sabte 25 d’abril. La voluntat del
fent representacions a diferents
L’antecedent de Kru es siseu impulsor és, després de l’esespais. “Quan vaig tornar vaig
tua a l’any 2017, quan el Raül
trena gracienca, portar aquescomençar a treballar amb tota
va passar quatre mesos a l’illa
aquesta matèria prima que es va ta història a més espais i sales,
de Lesbos, al camp de refugiats
d’aquí i d’arreu.
convertir, també gràcies al tred’Skala Sikamineas, fent de voMoreno assegura que a Kru es
ball escènic de Txema Turón, en
luntari. A part de les tasques dimostra com es combat un monsàries que l’hi encomanaven, l’ac- Kru”, afegeix el director.
tre, “un mal que també podria
L’obra té dos protagonistes,
tor portava una càmera sempre
a sobre i la intenció de fer el que el mateix Raül Moreno, i l’actriu ser el patriarcat, el feixisme o el
capitalisme”. Vol un camí llarg
sempre ha fet. “La meva feina és vasca i ballarina Miren Jalón.
per a la seva proposta. Properes
el teatre i vaig començar a conèi- Tots dos representen una pareparades: Euskal Herria, i desxer gent amb qui podia treballar lla obligada a entrenar-se per a
prés, cap a Europa.
la guerra tot i ser artistes. “Hi
i entendre’m”, assegura el Raül.

La sessió prevista
per aquest dissabte
a Lluïsos dins del
festival Mutis XI ha
quedat anul·lada

•

H

o confesso. En algun moment he tancat el llibre.
Perquè són contes que no es poden llegir seguits.
Perquè són contes conceptualment una mica
densos, contes que et fan pensar. Després, però, passat
un temps, en algun moment l’he tornat a agafar i he
continuat llegint.
Es tracta d’un recull de narracions breus que conviden a pensar sobre diferents aspectes de la vida social,
de la vida personal, de diferents vessants del nostre
entorn. L’autor, Roger Sunyer, va enviar el text a algunes editorials, però segurament aquestes no van posar
prou atenció en els seus textos (ai, les editorials!, que
sovint ni llegeixen el que els arriba!) perquè no ho van
voler publicar i l’autor ha provat ara, per començar,
l’autopublicació.
Són contes curts, en general ràpids, moltes vegades
sense el gran gir ﬁnal que ara recepten tots els tallers
de conte (i que no entenc per què tots han de respondre a un mateix patró... tindrà alguna cosa a veure-hi
la globalització?, de vegades em pregunto). I si és cert
que en al principi en alguns contes el plantejament podria haver estat
més escadusser, cap al
ﬁnal, l’estil es torna més
polit, més directe a l’essencial.
Un autobús ple d’escriptors que va a viure
experiències per després convertir-se en
grans escriptors –amb
un personatge esparverat per la casualitat–,
un Sant Jordi que no té res a veure amb la història que
s’explica en l’actualitat (i que tot ve de com s’han anat
tergiversant els fets inicials), un comptable obsessionat a comptar-ho tot, ﬁns i tot els petons o el sexe
amb l’estimada que, tal com es temia, fa que li surtin els números en negatiu, i haurà de fer canvis a la
seva vida... I podria continuar esmentant-ne d’altres.
Realment hi ha contes molt enginyosos i ben construïts. Sunyer és sociòleg, i segurament això ho porta a
la sang, perquè almenys això traspua quan explica els
fets, quan convida a la reﬂexió, quan convida a pensar sobre coses –que ara amb tota la immediatesa del
món actual sembla que ens hem quedat orfes d’aquesta mena de reﬂexions. Bravo, Roger Sunyer. Des d’aquí
vull animar-lo a ell i als altres escriptors com ell que
ho tenen molt difícil perquè les editorials s’hi ﬁxin,
perquè no surten a la tele per qualsevol motiu, no toquen un tema de moda o no tenen encara un nom fet
en aquest àmbit, i els vull animar perquè continuïn el
seu treball constant i valent amb tota l’energia possible. Segur que, ni que sigui alguns, aconseguiran donar-se a conèixer. Potser algun dia els ho agrairem.

Cap al ﬁnal,
l’estil de Roger
Sunyer es torna
més polit,
més directe
a l’essencial

•
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Aminata Nagabila
Dissenyadora de moda

“Treballo la moda amb teles
del meu país, per no oblidar”
Quan saps el que vols és fàcil prendre decisions. Tenia 27
anys quan vaig decidir-me i ara en tinc 30. Els meus pares
ho van acceptar si això em feia feliç.
Hi va jugar el fet que Costa d’Ivori sortís d’una crisi política?
Costa d’Ivori ha tingut els seus problemes, però no és que
jo decidís marxar per això sinó perquè m’interessava viure
altres coses. I l’amor ajuda a prendre aquestes decisions!
El teu company et va animar a fer aquest salt?
Sí, molt. No és fàcil deixar enrere la família i tenir-la tan
lluny. No coneixia ningú aquí. Només la seva família.

Aminata Nagabila, amb un dels seus dissenys. Foto: Cedida

Amb només 30 anys ja ha fet aterrar
a Catalunya els seus dissenys amb
tocs de pagne, molt característics
del seu país d’origen, la Costa
d’Ivori. Amb una família àmplia,
musulmana, a Burkina Faso, un
pare amb tres dones i quinze ﬁlls,
l’Ami té tres germans de sang i una
mare que viu amb un nou company.
Ella no s’ha casat i viu a Gràcia
amb el seu nòvio com a parella de
fet. La societat africana canvia.
Albert Balanzà

Com una dissenyadora de Costa d’Ivori aterra a Gràcia?
Vaig nèixer allà i hi vaig aprendre la costura. Em va agradar
molt i d’aquí em va fascinar la moda. És cert que durant
un temps ho vaig deixar estar perquè tenia un restaurant a
Abidjan ﬁns que fa tres anys vaig conèixer el meu nòvio, un
català que vivia allà, i aleshores van canviar moltes coses.
Havia de decidir si quedar-me allà o venir aquí amb la persona que estimo.
Com es pren aquesta decisió? Com es deixa enrere el teu
país?

Has tornat a Costa d’Ivori?
No, però de fet només fa un any que som aquí.
Ara ja es pot dir que ets dissenyadora de moda.
És una dedicació que m’apassiona, que m’agrada i vull seguir amb això.
Què hi pot aportar la teva visió? Com has vist el nivell de la
moda a Barcelona?
La moda a Barcelona es valora i això em dóna energia. Hi
puc aportar molt. Tinc moltes idees i les vull fer esclatar.
He presentat les meves primeres creacions al Christmas
Market de la LCI.
Com deﬁniries aquestes creacions?
Vestits llargs, de festa, i també de dia. M’agraden molt les
teles del meu país, els que porta la dona africana, amb colors alegres. Ens agradem molt i anem molt elegants. Per
això treballo amb aquestes teles, el pagne, per no oblidar i
per dir que jo vinc d’allà.
Quin resultat has vist d’aquesta primera exposició?
M’ha anat bé perquè he hagut de produir i el disseny necessita inspiració. No vull vendre coses que no he fet. Cada
vestit meu és únic ara mateix: en un puc triar un dia o dues
setmanes.
Has conegut Antonella Messi...
A través de la botiga d’Immaculada Garcia, va venir a mirar
nous dissenys. Em va agradar molt l’experiència.
Conﬁes que les teves creacions es venguin en aquestes botigues?
Sí. El futur no està escrit. Ara acabo a LCI i després ja veurem.
Ets una gracienca més.
Sí. Vivim a Joanic. Fa cinc mesos que hi som. No tinc massa
temps per passejar-hi. M’agrada que sigui un barri tranquil.
M’agrada tot.

•

La torratxa

Orgulloses
Silvia Manzanera

S

ento emoció i ﬁns i tot un punt d’orgull quan veig la meva ﬁlla de catorze anys a la manifestació del 8 de
març. Hem vingut contentes, una alegria
que s’encomana amb les batucades incansables que ens fan avançar pels carrers del centre de la ciutat convençudes
que la nostra veu comença a escoltar-se.
Ella sap que, malgrat pertànyer al grup
de dones privilegiades que poden cridar
pels seus drets sense ser apedregades, no
pot abaixar la guàrdia. Coneix les xifres
i també les vol tombar. Però ja ha après
ha reconèixer les actituds matxirul·les,
també les que venen de persones progres
i modernes, dels companys que no escolten reggaeton xungo i van a l’escola de

Ja ha après a
reconèixer les actituds
matxirul·les, també
les dels més ‘progres’
música però no poden amagar el machito ancestral quan és ella qui decideix
com i amb qui vol relacionar-se. També
ha après a ser solidària amb els que pateixen qualsevol tipus de discriminació o
són més vulnerables en una societat que
encara premia els més agressius i dominants de la cadena. Però ella ja sap trobar
les esquerdes, i se sent part del moviment
feminista, el que defensa la igualtat entre totes les persones, el polític, el crític,
el antifeixista. La miro i penso que no ho
hem fet del tot malament quan s’ha llegit
d’una tirada el Feminisme de butxaca de la
Bel Olid i corre a la biblioteca a buscar les
altres referències que proposa l’escriptora catalana. Vull pensar que una part important de tot aquest aprenentatge ho ha
fet a casa però no és així. Ha estat l’escola, i ara amb més intensitat l’institut, on
s’està forjant els ciments del seu criteri;
la millor defensa que tindrà en el futur. I
ho fa en una escola pública de la perifèria
amb professores que segur s’han de sentir orgulloses i emocionades.
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