Districte i Festa Major
proposen limitar horaris
i tres espais d'activitats
Salut Pública i Protecció Civil avalen un document
comú que ha de ser validat dilluns pels carrers i que
contempla també el pregó a porta tancada P7
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La Gràcia que ja no reobrirà
La discoteca El Dorado, restaurants emblemàtics com Can Robert o La
Ceba i bars moderns com la Camèlia o el Samsara es lloguen o traspassen

La discoteca El Dorado, 33 anys a plaça del Sol. Foto: A. V.

La truiteria La Ceba, a Perla, es traspassa per jubilació. Foto: A. V.

Albert Balanzà

"Hi ha els reactivats, que estan
molt animats, i els tancats",
diuen els experts en el sector

E

ls tres mesos de conﬁnament han signiﬁcat per al
petit comerç de Gràcia un degoteig de males notícies en forma de primers anuncis de tancaments
d'establiments que no han vist possibilitats de reobrir amb els números vermells que s'han generat pel
tancament sobrevingut. Només han passat algunes setmanes des que Fotograﬁa Lumar, Pianos Puig o Only Scooter
van anunciar que llançaven la tovallola i molt plorats van
ser ara fa quinze dies els tancaments de Pizza Ràpid o de La
Tarantel·la. Però en els últims dies s'ha accelerat l'abaixada
Gràcies al suport de:

Can Robert, al carrer Tordera, a punt de canviar d'amos. Foto: A. V,

de persianes sobretot en el sector de l'oci nocturn i la restauració al nucli històric, i una simple repassada als portals
immobiliaris dóna una certa mesura del drama.
No tot és negre, segons l'anàlisi de Jordi Martín, del portal
Gràcia Divina. que s'assabenta de dos traspassos de clients
a través d'aquest setmanari. "Hi ha els reactivats, que estan
molt animats, i els tancats", apunta. En aquest últim sector se
situen grans punts de trobada com la discoteca El Dorado de
la plaça del Sol, amb 33 anys d'història. "Jo hi vaig anar quan
la van inaugurar i encara hi vaig entrar aquest any per Sant
Medir", diu Martín. El traspàs és de 330.000€ que inclou un
contracte de lloguer de 3.000€/mes i una durada de 10 anys
continua a la pàgina 4
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Gràcia Llibertat
recupera les
concentracions
autoritzades

Política
BComú i PSC demanen
a l'oposició un pacte de
mandat per Vallcarca
ERC recrimina el paper d'exdirigents dels comuns, JxCat
insisteix per la Rambla Verda i C's i BxCanvi no volen divisions

La plataforma cívica
de suport als presos
independentistes ha pogut
organitzar amb normalitat
aquest dilluns la primera
de les concentracions
dels dilluns que es van
engegar el 2017 i que
només s'havien aturat
al març per la crisi
sanitària. Els Mossos van
autoritzar el comunicat
de l'organització que el
Cos Nacional de Policia
havia tombat en les dues
últimes setmanes, quan els
manifestants van optar per
concentrar-se a plaça de
manera espontània.
Vídeos a independent.cat

Tres consellers de
BComú se sumen
a la campanya
#blacklivesmatter
Tres consellers locals
de BComú, Yusef
Quadura, Judith
Calàbria i Àngels Tomàs,
s'han sumat aquesta
setmana la campanya
#blacklivesmatter de
suport al moviment
dels Estats Units que
condemna l'assassinat
de George Floyd i que a
Catalunya impulsa Unitat
contra el Racisme.

Albert Balanzà

T

ots els grups municipals coincideixen que el Pla d'Actuació del Districte, fins i
tot els treballs previs que
van fer al març les assemblees locals, és paper mullat. La
reconﬁguració i recalendarització
després de la nova realitat generada per la crisi sanitària fa que siguin irreals propostes que eren immediates en aquest mandat com la
reforma de Pi i Margall, tal com va
apuntar el regidor de Gràcia, Eloi
Badia. Però l'apel·lació de Badia mateix en l'últim ple de maig als grups
per repensar PAD i pressupostos no
s'ha traduït encara en represa del
diàleg i l'únic que queda d'aquests
tres mesos és una primera conversa de BComú i PSC amb els grups
de l'oposició per blindar almenys el
consens al voltant del pla Vallcarca.
Aquesta setmana s'han reprès
les obres del bloc per a reallotjats
que hi ha a l'avinguda Vallcarca 9395 i el Districte vol enllestir sí o sí
les obres de Can Carol aquest estiu,
però la resta de moviments encara
requereixen acord a múltiples bandes: els moviments socials, les associacions de veïns tradicionals, els
constructors privats i la part política. En aquest últim àmbit, els portaveus de BComú i PSC, el govern,
Jordi Farriol i Alberto Lacasta, es
van reunir amb els grups amb un
primer resultat de cert fair play
i acord absolut sobre l'institut
Vallcarca, però també amb petici-

Obres represes a l'ediﬁci per a reallotjats del pla Vallcarca al número 93-95 de l'avinguda Vallcarca. Foto: A.V.

Audiència pública, 25 de
juny, i nou ple el 7 de juliol,
ja semipresencials. Després
de l'experiment virtual del ple
del 5 de maig, el Districte ja ha
agendat els dos màxims òrgans
de participació. La novetat serà
la semipresencialitat, a l'espera
d'una ordre que s'hauria d'aplicar
en fase 2 de l'estat d'alarma.

ons que requereixen gestos i decisions al govern de Plaça de la Vila.
ERC va recriminar el paper que
estan fent exdirigents dels comuns com Robert Soro, a qui acusen de "dinamitar punts de trobada". JxCat va demanar "sí o sí" la
Rambla Verda apel·lant als dos sectors de veïns perquè cedeixin en
alguna cosa. C's també va parlar de
pacte i cessió, i va afegir que l'avinguda com a via de sortida diﬁculta
la paciﬁcació que volen els moviments socials. BxCanvi va apuntar
que "una Rambla Verda és verda" i
no va descartar enderrocs.

•

Opinió convidada
Jordi Bea, portaveu del grup municipal de Ciutadans

Sortir junts de la crisi

E

l grup municipal de Ciutadans va ser el
primer que va apostar per un gran acord
de ciutat per afrontar aquesta crisi. Des
del primer moment vam considerar que
calia fer un pla ambiciós, transversal i de
consens: un pla on havien de participar, el govern
de la ciutat i tots els partits polítics, amb la collaboració de la Generalitat i el Govern d’Espanya;
un pla on havien de trobar-se , entitats, associacions, comerciants, restauradors, hotelers, treballadors, empresaris, autònoms junt amb tots els
agents econòmics i socials. Un pla per donar solucions a curt, mitjà i a llarg termini, que ens permeti sortir de la crisi de la millor manera possible i
sense deixar ningú enrere. En deﬁnitiva: un pla de
tots, per a tots i sense línies vermelles ni ideològi-

ques per endavant. Un Pacte per Barcelona.
El Pacte per Barcelona ha de posar damunt la
taula objectius en els àmbits sanitaris i econòmics.
Hem de consensuar mesures eﬁcients de desconﬁnament, nous protocols de prevenció i seguretat;
acompanyats de mesures econòmiques que permetin evitar la destrucció del teixit productiu de
la ciutat i dels districtes. Per això uns dels primers
punts que vam demanar es l’inevitable revisió de
taxes e impostos municipals. No es pot continuar incrementant la pressió ﬁscal, als autònoms,
treballadors i comerciants, l’afany recaptador del
govern l’únic que generarà serà mes pobresa. El
pressupost municipal d’enguany ja es paper mullat i la coalició que forma el govern municipal ho
haurà d'admetre i parlar amb tots els grups. No

ens trobaran si pretenen ofegar tothom amb una
pressió ﬁscal excessiva; no es la manera d’assegurar la protecció dels més vulnerables.
El mateix que demanem a la taula del pacte
també ho demanem per a Gràcia. La nostra proposta incomprensiblement rebutjada al Plenari
del 5 de maig, anava en aquest sentit. Proposàvem
acords i dotació econòmica per desenvolupar els
consensos, el govern va votar en contra i es van
oblidar de que tenim que fer el possible per salvar
el comerç i la feina al temps que donem un missatge d’unitat i esperança. Avui mes que mai, és
necessari que el Govern del Districte i la resta de
grups polítics assolim acords, tots tindrem que fer
renuncies i consensuar solucions, no demagògiques ni propagandístiques, amb els representants
de les entitats i associacions, hem de sortir junts
de la crisi sanitària i econòmica, i per fer-ho tenim
l’obligació de detectar les necessitats dels graciencs i sol així les podrem defensar amb precisió,
consens i unitat quan arribin a la Casa Gran.

•
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L'Ateneu Divers
ja adequa el nou
local del carrer
Mossèn Batlle

L'Ateneu Divers, històrica
entitat inclusiva de Sarrià,
ja ha aterrat a Gràcia en
el nou espai del carrer
Mossèn Batlle 5, a tocar
de Travessera de Dalt, i ha
començat a condicionar
el local encara sense
data oﬁcial d'obertura. A
punt de complir 30 anys
d'història des dels temps
del Grup Caliu, fundat al
carrer Llibertat, l'entitat
no s'ha aturat durant
el conﬁnament. "Hem
fet més de 125 vídeos",
apunta Rubèn Sánchez,
portaveu.

Travessera de
Gràcia es tallarà
els dissabtes al
tram de l'Abaceria
L'Ajuntament ha afegit un
nou tram de Travessera
de Gràcia, el que va de
Torrent de l'Olla ﬁns a
Milà i Fontanals, al gruix
de carrers tallats en cap
de setmana ﬁns al 28
de juny. En aquest cas
el tall només es farà els
dissabtes, a diferència de
l'altre tram de Travessera
de Gràcia, entre Gal·la
Placídia i carrer Gran o
altres carrers com Gran, Pi
i Margall o Passeig de Sant
Joan, que estan tancats
tot el cap de setmana de
9h a 21 h tots els dissabtes,
diumenges i festius.

Societat
El Dorado, La Ceba,
Can Robert, Camèlia,
Samsara: la Gràcia
que ja no reobrirà
Locals emblemàtics del nucli històric, sobretot del sector
de l'oci i la restauració, posen el rètol de lloguer o traspàs

Albert Balanzà
ve de la portada
i totes les màquines, mobles i fons
de negoci. El local encara obre amb
sis taules durant el dia però el procés de canvi és irreversible, segons
l'agència immobiliària.
En l'àmbit dels restaurants emblemàtics, amb llicències en vigor
i amb dècades de funcionament,
també hi ha notícies doloroses,
com la de la truiteria La Ceba del
carrer de la Perla, punt de trobada
d'entitats de Gràcia des del temps
d'Albert Musons com a nucli irradiador de cultura popular ("uno
de los diez mejores restaurantes de
Gracia; se traspasa por jubilación", diu l'anunci). O com la de Can
Robert del carrer Tordera, amb
36 anys de trajectòria, que justiﬁca també l'adéu per jubilació. "Si
haguéssim reobert, hagués funcionat, però ja estem a punt de fer
el traspàs amb uns altres amos",
apunta la Conchi Chumilla, amb
27 anys darrere dels fogons. En
aquest sector també cal esmentar El Queso de Milà i Fontanals,
amb 40 anys servint cafès i cerveses (en una artèria on també tanca La Botiga del Tot a Gràcia o una
sucursal de Raffel Pagés), i el Tia
Santa de Còrsega.
Pel que fa a bars moderns, els
moviments també són intensos i
als portals ja són ben visibles les
ofertes del Samsara del carrer
Terol - adéu a les seves braves de

Samsara, Cafè Camèlia, Àurea i Pizza Ràpid s'afegeixen a la llista de traspassos i tancaments. Foto: A. V,

boniato al pesto que van encandilar la Gràcia hípster- o l'Amberes/
Clandestine de davant de la redacció de L'Independent, al carrer de
la Perla. També es traspassa el
vegetarià Cafè Camèlia del carrer Verdi, ja tancadíssim aquests
dies, o l'Àurea del carrer Aulèstia
i Pijoan, punt d'atracció de clien-

tela de Casa Vicens. "Estem oberts
encara però la crisi ha estat la rematada i això ens ha fet acabar de
decidir", apunta la Joana, una de
les sòcies de l'establiment.
També, finalment, la crisi ha
repercutit en petits equipaments
de centres educatius com la biblioteca de l'Istituto Europeo di

Design de Torrent de l'Olla, que
es replegarà a altres dependències de l'entitat, o també en establiments alimentaris de cadenes com Casa Tió del Torrent de
l'Olla, obert només fa tres anys, o
el Punt Fresc del carrer Gran. Al
carrer Gran també tanca una sucursal de la sabateria Marypaz.

•

Casa Seat ja llueix models fora de mercat
La 'ﬂagship' fa una passejada d'estrena virtual als Jardinets amb Ter Stegen i el nou president Carsten Isensee
A. B.

C

asa Seat ja s'ha ensenyat per
dins per primer cop aquest dijous amb una passejada d'estrena que s'ha difós a través de les
xarxes i en la qual hi han participat des del nou president de la marca, Carsten Isensee, ﬁns al porter
del FC Barcelona, Marc-André Ter
Stegen. Amb aquesta estrena sui generis, i amb els participants mantenint les distàncies de dos metres

amb la conductora de l'esdeveniment i traient-se la mascareta només per parlar, la ﬂagship de Seat
als Jardinets ha subratllat que la
nova instal·lació "no serà un concessionari sinó un espai per estar
com a casa", en paraules del directiu i CEO de Cupra Wayne Griﬃths,
i que s'hi exposaran models encara fora de mercat com el nou Seat
León o el Cupra Formentor.
En l'esdeveniment, presentat
per la periodista Ainhoa Arbizu, el
president de Seat, Carsten Isensee,

El CEO de Cupra, Wayne Griﬃths, i Ter Stegen en pantalla, durant l'acte. Foto: Seat

ha justiﬁcat l'establiment de la seu
central aquí com una manera de
"fer un homenatge a Barcelona".
Marc-André Ter Stegen ha recordat la proximitat de Casa Seat
amb la que va ser casa seva fa uns
mesos, a tocar dels Jardinets. En
les quatre plantes de l'ediﬁci que
s'han vist hi destaquen unes escales mecàniques que seran icòniques o l'apartat dedicat a la
micromobilitat amb vehicles de
mobilitat personal, bicicletes i motos elèctriques.

•
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El repor

El vidrer solidari
de Verdi, ara
voluntari a
l'Hospital del Mar

Societat
Sagarra, Turó del Cargol, Rius
i Taulet i Escola de les Aigües
són els centres que més creixen
en la preinscripció 2020
Sedeta i Teresa Pàmies destaquen a l'ESO mentre el Consorci planteja un
bolet inicial a Pau Casals i recupera la segona línia del Pare Poveda

A.B.
A. B.

D

esprés de l'aventura solidària de les inundacions
del passat octubre a les
Garrigues, en Sergi Castellà, la
Laura Plana i la resta de l'equip
de la botiga de vidres i miralls
que tenen a Verdi 96 s'han arremangat aquest maig durant 22
dies a l'Hospital del Mar per fer
de voluntaris. "Habitualment
fem manteniment d'hospitals i
vam decidir no tancar, però no
hi havia incidències i ens vam
decidir", explica Castellà.
La primera feina dels 22 dies
que hi van estar va ser descongestionar el passadís principal de mercaderies, perquè
s'estava acumulant maquinaria desmuntada, i després ja
van entrar de ple en el muntatge d'habitacions. "Primer
un espai de 28 llits i un altre
de 80; els dies més durs va ser
quan van arribar dos tràilers de
Saragossa amb 100 lits!, explica.
També Castellà explica que
va haver-hi algun malentès com
els matalassos que van acabar
per error a Diagonal Mar i que
es van haver d'anar a buscar:
"portàvem 25 matalassos per les
Rondes a cada viatge!". La feina
ha quedat reﬂectida a les xarxes amb els vídeos davant del
mar que feien cada dia o en les
imatges d'instagram d'alguns
companys.

•

E

l tancament de la preinscripció per al curs 20202021, amb totes les peculiaritats i incerteses que
imposa encara la crisi sanitària, ha abocat aquesta setmana ja dades sobre les preferències
de les famílies amb centres destacats en creixement a Gràcia com
Sagarra, Turó del Cargol, Rius
i Taulet i l'Escola de les Aigües
-ja a l'Eixample- pel que fa a P3
i Sedeta i Teresa Pàmies -l'antic
Príncep de Girona, també a - pel
que fa a ESO.
La coordinadora d'AMPA, que
s'ha reunit dimecres amb el Districte i el Consorci d'Educació per
avaluar les xifres, ha analitzat en
tres blocs els resultats posant especial èmfasi en P3 en els casos de
centres "forts" com Sagarra (25
places ofertades i 44 sol·licituds),
Turó del Cargol (25 vs 35), Rius
i Taulet (50 vs 41) i Escola de les
Aigües (50 vs 61). En aquest primer
bloc, a l'ESO, destaca Sedeta (60 vs
89) i Teresa Pàmies (89 vs 121).
Com en els últims temps però
amb certa estabilitat a la baixa, els centres amb excés de sollicitud habitual, com l'Univers i
Teixidores, han seguit una tendència de normalització més enllà de l'esclat dels primers anys:
en el primer cas les 49 places ofertades han rebut 65 sol·licituds (75
l'any 2019) i en el segon cas les 50

PREINSCRIPCIÓ A P3 CURS 2020-2021 GRÀCIA
Escola

Of. inicial

Sol. 2020

Sol. 2019 Diferència

BALDIRI I REIXACH

23 + 2

23

38

-15

J. Mª SAGARRA

23 + 2

44

41

+03

FARIGOLA VALLC.

23 + 2

17

28

-11

MONTSENY

23 + 2

34

31

+03

PARE POVEDA*

46 + 4

23

16

+07

RIUS I TAULET

46 + 4

41

34

+07

TURÓ DEL CARGOL

23 + 2

35

28

+07

BARRIS NORD

207+18

217

216

+01

TEIXIDORES GRÀCIA

46 + 4

66

77

-11

J. Mª JUJOL

46 + 4

50

51

-01

LA SEDETA

23 + 2

16

20

-04

L’UNIVERS

46 + 3

65

75

-10

PAT. DOMÈNECH

21+2

23

24

-01

PAU CASALS*

69+5

45

51

+29

REINA VIOLANT

23 + 2

23

25

-02

SAGRADA FAMÍLIA

46 + 4

49

52

-03

BARRIS SUD

320+26

337

375

-38

TOTAL P3

527+44

554

591

-37

Menys pressió
de sol·licituds
a Teixidores de
Gràcia i a l'Univers

places ofertades han rebut 66 peticions (77 l'any passat).
La resta de centres, amb pujades i baixades sense una tendència clara, s'han adequat al voltant
de l'oferta i només sobresurt les
modificacions que podrà fer el
Consorci a partir de la creació de
dos bolets inicials a Pau Casals,
que passa de 49 a 74 places ofertades i que ha rebut 45 sol·licituds
(51 l'any passat), i Pare Poveda,
que recupera la segona línia que
l'any passat no va oferir i que torna
a tenir 50 places ofertades amb 23
demandes (16 l'any 2019).
Un dels portaveus de la Coordinadora d'AMPA de Gràcia, Carles
Medrano, ha matisat la possibilitat
que aquestes xifres encara variïn
a l'alça amb més demanda per als
centres públics, com ja sol succeir
a Gràcia des de fa tres anys. També,
en la línia del comunicat que han
fet públic per l'obertura de centres dilluns que ve, Medrano ha
demanat que el debat se centri en
el nou curs, amb garantia d'oferta
presencial i al màxim d'uniforme
entre centres propers.

•

Grassot trasllada la Festa
Major a l'octubre i el Coll
descarta les barraques
Les noves dates seran la setmana de Tots Sants en
un cas i la setmana abans de Sant Joan en l'altre
A. B.

L

a Festa Major de Gràcia ja ha
donat prou pistes en les últimes setmanes de l'edició
sui generis que es prepara amb
un guarnit de mínims, activitats
amb reserva prèvia i restriccions
en aforaments, però a la resta de
barris les festes -inicialment programades al juny- també van fent

xup-xup i les converses entre els
organitzadors i el Districte ja han
abocat algunes conclusions: al Coll
es farà festa els dies 19, 20 i 21 de
juny amb un model que aproﬁtarà
balcons i terrats i activitats virtuals, mentre que a Grassot el programa es traslladarà a la setmana
del 26 d'octubre ﬁns a Tots Sants.
La trentena d'entitats que es coordinen a Camp d'en Grassot han
decidit per majoria i després de

dues reunions l'última setmana
d'octubre amb un plantejament
que ara per ara no renuncia a res.
"Esperem fer la festa com ﬁns ara
i si cal controlar accessos i reduir aforament, ho farem, i si cal posar menys taules, també", apunta
Josep Serra, president de l'Associació de Veïns de Grassot. Òbviament
els principals dubtes se centren en
els actes més multitudinaris com
el correfoc o la trobada castellera.

La plaça de la Sedeta, en plena Festa Major de Grassot. Foto: Cedida

Al Coll la visió és immediata i
amb la idea central de donar pes
a les retransmissions per impedir
l'acumulació de veïns i visitants,
però segurament el que més greu
sap al nou embrió de Comissió
de Festes del Coll és l'ajornament de les barraques al Parc de
la Creueta, que no es descarta de

fer a ﬁnals d'octubre. "Ens reservem potser un cap de setmana per
a les grans activitats presencials",
apunta Gil Montané, de la CFC.
Sigui com vulgui, els dies 19, 20 i
21 de juny hi haurà activitats retransmeses, accions de petit format i l'aproﬁtament de balcons i
terrasses.

•
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Districte i Festa Major ultimen
limitar horaris, només tres
espais d'activitats obertes i
el pregó a porta tancada
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Arnau Garcia,
nou president
de les Colles de
Cultura de Gràcia

Salut i Protecció Civil validen el document sota el criteri d'una edició 2020 veïnal i
amb els tres criteris ja anunciats als carrers: distàncies, aforaments i reserva prèvia

A. B.

E

l Districte de Gràcia i la
Fundació Festa Major estan ultimant un document
oﬁcial de quatre pàgines,
validat per Salut Pública i
Protecció Civil, que certiﬁca l'organització d'una edició 2020 de Festa
Major "bàsicament veïnal" i regida
sota els tres criteris ja anunciats
als carrers ara fa quinze dies (vegeu L'Independent núm. 800): distàncies, aforaments i reserva prèvia. El document també ratiﬁca el
pla de fer un guarnit simbòlic als
24 carrers i places participants basat només en un sostre de 20 metres i l'absència d'escenaris.
Però el document va més enllà
d'aquestes restriccions i Districte
i Fundació, sota la conjura d'evitar atraure públic, apunten en el
document que "no hi haurà un
programa com el dels altres anys"
i els carrers "no programaran
activitats públiques als seus espais", si bé sí que podran fer actes
interns"amb alguna activitat cultural no anunciada prèviament".
L'alternativa seran tres únics
espais amb accessos regulats d'entrada i sortida: la placeta Manuel
Torrente per a activitats infantils,
Gràcies al suport de:

El guarnit de l'any passat a plaça de la Vila. Foto: Josep Maria Contel

Sanmiguel manté el compromís.
La marca cervesera seguirà
patrocinant la Festa Major
malgrat l'edició especial que
permetrà barres als carrers
"per a ús intern i poder vendre
alguna beguda a persones que
passegin per la festa". La Fundació
ha posat en dubte enguany la
utilitat del got reutilitzable però
encara no ha pres cap decisió.

la plaça del Sol per a les arts escèniques i la plaça de la Vila per a les
activitats de cultura popular. El
primer cas (tallers, titelles, pallassos) és un bon exemple per entendre que les activitats obriran accessos amb 30-45 minuts d'antelació i
que les cadires estaran separades
a la distància establerta per l'autoritat sanitària. El segon cas (folk,
jazz, sardanes, havaneres, monòlegs) "permet establir mètodes de
protecció de l'espai que allunyi els
passavolants". El tercer espai encara no està conﬁrmat.
Una altra derivada de les limitacions a causa de la crisi sanitària seran els horaris de festa: els actes de
les places s'acabaran a les 23 hores
si bé alguns esborranys mantenien les 00.00 hores per als actes generals i les 01.00 hores per als actes interns de carrer. La conclusió
d'aquesta estructura, segons el document, és que la Festa Major 2020
no tindrà "ni festa nocturna, ni concerts ni balls de nit o matinada".
El pregó, tal com s'havia avançat, serà a porta tancada a la sala
d'actes del Districte i l'aforament
dels participants es limitarà al que
estigui permès. Dilluns el document es traslladarà als carrers i dimarts compareixeran la Fundació i
Districte per explicar-lo.

•

Les Colles de Cultura de
Gràcia, la plataforma que
agrupa des de Castellers
ﬁns a Trabucaires,
Bastoners, Gegants i colles
de diables (Vella, Diabòlica,
Drac, Malèﬁca, Àliga) ha
elegit aquest dijous Arnau
Garcia, de Castellers,
com a nou president. La
novetat d'aquesta etapa,
que s'havia d'haver activat
al març, és que cadascuna
de les entitats tindrà una
responsabilitat a la junta.

Vallcarca convoca
de nou per
ultimar la marxa
contra el fum
Les entitats i moviments
socials de Vallcarca que es
van manifestar al gener
contra la contaminació es
reuniran ﬁnalment aquest
divendres a les 19 hores
a la plaça Uri Caballero
per ultimar els detalls
de la nova marxa sota el
lema #ElFumEnsMata.
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Breus

L'Escola
Lurdes guanya
l'Olimpiada
d'escacs escolar

Esports
L’Europa torna als
entrenaments amb la
vista posada al playoff
Un membre del primer equip dóna positiu al primer
test serològic i se sotmet a un estudi complet

El tercer circuit de
l'Olimpiada d'escacs
del conﬁnament posava
punt i ﬁnal al torneig
disputat entre diverses
escoles. La primera al
medaller ﬁnal va ser
l'escola gracienca Lurdes,
seguida de les escoles Els
Pins i Sant Miquel. També
han participat en aquest
esdeveniment alumnes
dels Jesuïtes de Gràcia Col·legi Kostka, de l'Escola
Súnion, Frederic Mistral,
Tàber, Escola Baloo,
Jesuïtes de Casp, FEDAC
Horta, Escola Diputació,
Escola Carlit, i Sant Josep
de Sant Sadurní d'Anoia.

Albert Higueras
renova com
a entrenador
del Gràcia FS
Després de la notícia de
l'ascens de categoria,
aquesta setmana el Gràcia
FS ha conﬁrmat que el
tècnic Albert Higueras
serà l'encarregat de dirigir
l'equip des de la banqueta i
viurà la tercera temporada
al capdavant dels taronges.
L'acompanyarà l'Àlex
Martínez, que també ha
renovat la seva conﬁança
amb el club i que complirà
les funcions de delegat,
i l'Edu Blanco, que
s'incorpora i serà la mà
dreta d'Higueras en el
retorn a Tercera Nacional.

Albert Vilardaga

E

l primer partit del playoff
d’ascens a la Segona Divisió
B està previst que es disputi el cap de setmana del 18 i
19 de juliol, i per prepararlo el primer equip de l’Europa torna als entrenaments el dilluns 8 de
juny, si l'àrea metropolitana entra a
la fase 2. Tots els membres del conjunt escapulat (jugadors i cos tècnic) van passar dimecres el test serològic de la Covid-19, un d'ells va
donar positiu i s'ha sotmès a un estudi diagnòstic complet que inclou
una prova PCR, per assegurar o descartar els resultats. Mentrestant, el
club també ha hagut d’adequar les
instal·lacions del Nou Sardenya pel
retorn als entrenaments, que en la
primera fase seran individuals i sense contacte.
El primer rival de l’Europa, el
Terrassa, va començar els entrenaments individualitzats una setmana
abans, el dia 1 de juny. Els altres dos
rivals en la lluita per l’ascens són el
Sant Andreu i L’Hospitalet. Els quadribarrats segueixen els mateixos
timmings que els escapulats, han
passat els tests serològics aquesta setmana i tornaran a la feina a
partir del 8 de juny. L’Hospitalet té
previst superar les proves el mateix dilluns 8 per començar els entrenaments l'endemà, però aquests
últims encara no ho han conﬁrmat.
L'Europa, que aquest divendres
ha celebrat el 113è aniversari, ha
contractat una empresa externa per
la desinfecció dels vestuaris i de la
instal·lació, i també s’han controlat possibles casos de legionel·la. A
més a més, personal propi del club
han contribuït a la desinfecció diària dels espais. Per fer front a to-

Els jugadors de la primera plantilla de l'Europa esperant per passar el test serològic. Foto: @Mfalpri.

Tres ascensos del Femení B a
la primera plantilla. El Femení
A avança en la conﬁguració de
la plantilla i ja s’han fet oﬁcials
dotze renovacions i ara també tres
ascensos. La defensa, Anna Fusté,
que puja al primer equip després
de tres anys al B; la migcampista,
Clàudia López 'Peque', que ja ha
gaudit d’oportunitats aquesta
temporada; i la davantera, Josepha
Vercammen, internacional
sots'17 amb Catalunya i Bèlgica.

tes les despeses econòmiques que
comporta la suspensió de partits i
la disputa del playoff sense públic,
l’Europa està estudiant possibles
mesures, per ara el club ha comunicat que no es poden permetre el
retorn de les quotes, que s’ha deixat de cobrar des del mes d’abril,
però també demanen l’ajuda dels
socis per fer front a les necessitats
del club.
D’altra banda, la FCF ha fet oﬁcial
l’ascens a Tercera Divisió del Girona
B, la Montañesa, la Fundació Grama
i el Valls. La idea és que la competició la formin 22 equips, i malgrat
que encara no és oﬁcial s’especula
que s’organitzi amb dos grups d’onze i una posterior promoció entre
els primers per decidir els ascensos
i una altra pels descensos.

•

Els Centres Esportius Municipals
preparen l'obertura per a la fase 3
En aquesta última fase també es preveu l'obertura de la piscina de la Creueta del Coll
A. V.

L

es instal·lacions esportives ja
coneixen el calendari de reobertura per tornar a oferir les
seves activitats. Els primers a rebre bones notícies va ser el CT La

Salut, ja que la fase actual permet
la pràctica de tennis i pàdel, i els
esportistes federats del ‘Cata’ que
poden practicar la natació en aigües obertes. La fase 1 també permet altres activitats a l’aire lliure
com córrer, anar amb bici, jugar
a la petanca i fer ús de les ciste-

lles de bàsquet o de les taules de
tennis taula dels parcs esportius.
La fase 2 permet l’obertura
d’instal·lacions esportives a l’aire
lliure sense públic per a esports
sense contacte i instal·lacions esportives especialitzades cobertes, sense vestidors. Serà ja en la

fase 3 quan es permeti l'obertura
dels Centre Esportius Municipals
amb mesures de control d’aforament, i també de pavellons i pistes
poliesportives. El Holmes Place
Sardenya, el CN Catalunya, el
CEM Claror o l’Euroﬁtness Perill
preparen el seu retorn, i també es

Holmes Place Sardenya. Foto: Cedida.

preveu l’obertura de la piscina del
parc de la Creueta del Coll.

•
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Documents
Corpus
d'aniversari
Els Catifaires de Gràcia es reinventen i proposen
una edició digital que insta a la participació per
tal de confeccionar la catifa d'enguany, una obra
que conté doble homenatge: un dedicat als 700
anys de la Festa del Corpus a Barcelona i un altre
als 150 anys de la Revolta de les Quintes. La catifa
virtual es crearà a partir de les fotograﬁes que
s'enviïn entre el 5 i el 14 de juny i de temàtica
totalment lliure ﬁns a un màxim de cinc
imatges. Els participants poden consultar les
instruccions a catifairesgracia.blogspot.com. La
catifa resultant es farà pública a les xarxes en
format de gigafoto diumenge de Corpus a les sis
de la tarda (14 de juny). El dibuix -fet per Jordi
Lladó amb disseny tècnic de Jordi Xandri- s'ha
fet a partir de la Custòdia de l'Església de Sant
Joan de Gràcia com a element artístic i pels
detalls decoratius i s'hi destaca, en relació a les
Quintes, el rellotge de la plaça de la Vila. Una
catifa perfecta per pintar-la sobre el diari i
compartir el resultat a Twitter o Instagram
amb el hastag #CatifaCorpusGracia2020.

Opinió
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Cartes al director
Campanya de suport
al petit comerç

Editorial

Quan ens barallàvem
pel pla d'usos

T

emps era temps, a.c. (abans del coronavirus), hi havia una batalla
tècnica i legal que treia la son a governants i veïns de Gràcia: el pla
d'usos d'establiments de pública concurrència, el reglament que
regula l'oferta de restauració i oci. I temps era temps, anualment, el
Districte celebrava com una victòria cada llicència que s'aconseguia reduir en la tupida xarxa d'establiments d'aquest tipus (bars musicals, degustació, plats preparats i degustació) al nucli històric. El novembre de
2018 es va registrar una reducció de 18 llicències i l'abril de 2019 la rebaixa arribava a un total de 30 en quatre zones: saturada, de contenció,
genèriques i àrees de tractament especíﬁc.
El panorama després de la crisi sanitària ho ha canviat tot: n'hem
tingut prou amb algunes pistes veïnals i una repassada exhaustiva als
portals immobiliaris de locals en lloguer i traspàs. Com si es tractés
d'una fugida en estampida, un bon grapat de locals emblemàtics de la
Vila han llançat la tovallola i han penjat el rètol de lloguer o de traspàs
i les fotograﬁes que hi ha penjades com a reclam ens recorden els llocs
on vam ser feliços perquè són imatges exactes de com eren aquests locals fa tres mesos.
La lentitud administrativa del pla de xoc municipal, els suports inconcrets davant dels números vermells que s'acumulen cada dia que no
s'omple la caixa i el futur incert que ha deixat la crisi sanitària han estat
claus en la decisió ﬁnal dels qui tenien dubtes o dels qui tenien la jubilació a prop; parlem també de locals a ple rendiment, amb solera de dècades de feina.
Quin sentit té ara, doncs, el pla d'usos? Quines xifres s'abocaran en el resum anual de llicències que tard o d'hora s'haurà de fer?
L'Ajuntament ja va anar lent a l'hora d'aplicar l'anomenada Social
Street que es va llançar com a idea en el mandat Fandos per recuperar
alguns carrers amb massa persianes abaixades, està anant lentíssim en
la reforma del pla de terrasses i per a aquests locals que han tancat ja ni
se l'espera en l'enèsim intent de pla de dinamització comercial.

•

Dos anys han hagut d'esperar els banyistes del Parc de la
Creueta del Coll a tastar la nova instal·lació, que abans
era un llac-piscina i ara ja és una piscina-llac (tu ja m'entens...). Però tot i que la data d'inauguració de la temporada enguany sobrepassarà Sant Joan -com abans era habitual- o almenys ﬁns que no s'arribio a la fase 3 de desescalada, aquest cap de
setmana ja hi ha hagut algun llest que hi ha sucat els peus i mig cos.
El
dependent

PIAD, recurs clau

Ja fa dies que veiem per diferents canals
una campanya de suport al petit comerç
que ha fet la Generalitat de Catalunya.
Crec recordar que diu que després d'haver
fet l'esforç de tancar les seves botigues
quan s'havia de fer, ara ens toca a la resta de ciutadania respondre i anar a comprar al comerç de proximitat, bona part
d'ells molt castigats per la crisi sanitària
de la covid 19. També ara l'Ajuntament
de Barcelona i el Districte han llançat una
altra campanya similar per ajudar a les
botigues dels barris a seguir endavant,
posant l’accent en la consciència de la ciutadania de la importància de comprar al
petit comerç. Malauradament algunes
d’aquestes botigues no tornaran a aixecar la persiana, com hem anat veient els
darrers dies. Malgrat la capacitat de resistència que tenim els de sempre, els que
paguem el preu més alt de totes les crisis
econòmiques, els més vulnerables, estaria bé que comencéssim a respondre tots
amb el mateix compromís, cadascú des
de les responsabilitats i capacitats que
tingui: la Unió Europea, els governs de totes les administracions, i els ciutadans,
que els hem d’exigir que facin una gestió
justa i equitativa dels recursos per poder
superar aquesta greu situació. Una campanya està bé; però molts ja estem més
que conscienciats d'on hem d'anar a comprar. Entenc que la campanya a les xarxes
socials forma part d’aquest ajut que fa
l’ajuntament a la xarxa de comerç local.
Ara falta assegurar-se que la resta d’ajuts
arriben i són efectius, que les mesures per
baixar els lloguers comercials i els assessoraments legals són suﬁcients per fer
que el petit comerç de Gràcia, i també de
la resta de la ciutat, pugui seguir actius.
És evident que la crisi ha afectat molt més
uns sectors econòmics i socials que d’altres. No ens oblidem dels més dèbils, i que
cadascú faci bé la seva feina. El comerç de
proximitat és un dels elements que ens fa
únics a Gràcia.
Anna Paredes

Conxa Garcia

E

l Punt d’Informació i Atenció a les
dones (PIAD) és un recurs que tenim a mà les dones de Gràcia, a la
Plaça de la Vila, a la porta del costat
de l’Ajuntament. És un recurs que vam
aconseguir les dones gracienques i que
ens ofereix assessorament i recolzament en temes de violència de gènere i
per a qualsevol altre problemàtica jurídica, psicològica, laboral... Us atendran
persones especialitzades de dilluns a divendres de nou a dues del matí i per la
tarda de dilluns a dijous de quatre a set.
També fan una tasca comunitària de collaboració amb les entitats i equipaments

Fan una tasca
comunitària de
col·laboració amb
entitats i equipaments
graciencs. El PIAD aquests dies s’està reinventant i està oferint tot de tallers virtuals i gratuïts a disposició de totes les
dones majors d’edat que viuen, estudien
o treballen a Gràcia.
Els cursos es fan en línia a través
de la plataforma indicada en cada cas.
Dansa, autodefensa, risoteràpia, autocura, esport… els tallers dels PIAD tenen en comú la connexió i consciència
del cos i les emocions com a eina d’autoaprenentatge i apoderament. Hi ha
places limitades i us podeu informar
per internet, demaneu: Piad tallers virtuals des de casa i trobareu la informació. A piad_gracia@bcn.cat per demanar visita, o al telf. 936 197 311.

•
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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”

Opinió
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Opinió convidada

la
setmana

Berta Clemente i Silvia Mayor, JxCat - Gràcia

RE-adaptar-ME

Escoles

Clara Darder

I

de sobte ens tanquen. I de sobte tot
el que sabies i havies après ﬁns al dia
abans ja no serveix. I el teu cervell diu
que no, que no vol canviar. Que no vol
sortir de la seva Zona de confort per
aprendre res nou. Aquella zona, amiga
nostra, que tot i sabem que moltes vegades no és bona perquè ens té estancats,
és la nostra i ens hi sentim còmodes. La
comoditat del que no progressa, del que
“ja m’està bé si conec tot el que visc a la
meva manera, oi?”, ens diem. I de sobte
ens hem d’adaptar a noves realitats i noves pors, no només de possibles malalties, sinó pors a canviar estructures personals. Aquelles que ens fan més febles,
aquelles que per canviar hem de patir,

I de sobte ens hem
d'adaptar a noves
realitats i noves pors,
no només de malalties
doncs ens posen a prova. Aquelles que al
ﬁnal ens mostraran que hem de deixar de
ser com érem, per ser millors, però que al
principi no ho veiem clar, i ens resistim.
En el meu cas amb el conﬁnament em
quedo sense feina, i em trobo amb una
ﬁlla i sola, entre quatre parets. I ara què
faig? I de què viurem? Com ingressaré
per seguir pagant totes aquelles factures que segueixen arribant? Readaptarnos, llegeixo. Abans el verb era reinventar-nos, i ara apareix readaptar-se. I de
quina manera, em pregunto. Sortint de
la meva zona, esclar. Però com? De sobte
apareix un àngel que m’explica: “Fes les
conferències amb un webinar. Però com,
si no en sé. Haig d’aprendre a fer servir
mitjans que em són totalment desconeguts? Aprenentatges informàtics que em
posen a prova? Estrès del bo? Pànic escènic davant de les xarxes? Noves famílies
que em veuran vulnerable. Readapta't.
Reinventa't. Readministra't. Recicla't.
Posa a prova les neurones. Sí, aquelles
que estaven còmodes i pensaven que ja
ho sabien tot. “Posa’t a prova de nou,
noia. La vida t’espera”, em dic.

•

Gràcies al suport de:

E

l Servei d’Educació de Catalunya és el conjunt
d’escoles del país que acompanyen l’infant i l’adolescent des de pocs mesos de vida ﬁns el ﬁnal de
la seva etapa educativa. Durant tots aquests anys,
els docents ajuden els infants a fer descobertes, els
bressolen, els ensenyen inﬁnitat de conceptes del món que
els envolta, els ajuden a madurar... en deﬁnitiva, els acompanyen en el seu creixement.
Des del 13 de març, els docents han seguit fent aquesta
tasca d’acompanyament, de formació integral, no només
acadèmica en unes circumstàncies totalment noves i especialment difícils per a tothom: els claustres s’han reunit i
han trobat mil i una maneres d’estar en contacte amb els
alumnes i ajudar-los en aquesta nova situació aplicant el
sentit comú. I això, quan ells mateixos, els docents, també
havien d’aprendre a assimilar aquest nou món que ens havia sobrevingut. Si haguessin hagut d’esperar les instruccions del Departament, encara estarien desxifrant què poden
i què no poden fer, els docents han hagut d’innovar i inventar noves maneres de comunicar-se amb l’alumat. Vull
salvar de la crítica el cos d’inspectors, sovint tan perdut
com nosaltres: em consta que han dedicat molts esforços i
temps per atendre tothom.
També mentrestant, hem sentit desenes de “gurús educatius” que no han trepitjat mai una aula posant el crit al
cel sobre què calia fer amb les escoles, perquè d’educació,
sigui quina sigui la seva formació o professió, tothom en
sap més que els mestres.
Les xarxes socials han anat plenes d’opinions, però hem
sentit poques opinions de docents o d’experts en educació
( dels experts que han trepitjat una aula en els darrers 15
anys).
També hem vist com alguns pediatres, oportunament
just quan s’havien d’obrir les escoles, sortien a dir el contrari del que hem estat escoltant els dos darrers mesos, ara
bé, epidemiòlegs i especialistes en malalties infeccioses de
reconegut prestigi han seguit dient que les dades sobre infants i joves no són concloents i que el fet que tinguin més
probabilitat de ser asimptomàtics vol dir que ens pot passar inadvertit que estan infectats i per tant la seva capacitat
de contagiar pot ser més alta.
Però arribem a la pregunta del milió: Cal reobrir les escoles? La gran pregunta que porta implícites diverses preguntes més:
Cal que es escoles obrin per totes les etapes educatives?
Obrim per solucionar un problema de conciliació?
Si l’objectiu de l’obertura de centres hagués estat acompanyar els infants i joves, tancar el curs, oferir un entorn
de relació de relació i aplicar sistemes de compensació de

Per a quan una reforma del
sistema on sigui viable la
conciliació laboral? Parlem-ne!
les desigualtats per tal garantir més equitat, des d’un punt
de vista socio educatiu... obririen les escoles bressols i el
segon cicle d’educació infantil, amb el risc que suposa per
l’edat dels infants i el seu moment evolutiu? O oferiríem
per edats més primerenques entons de relació en espais familiars o jocs en família al patí? Amb l’acompanyament familiar permanent? I un altre model per infants de més de
sis anys i un altre per joves?
Ens queda molt camí per a millorar l’educació però també per posar límits dels del món de l’Educació per tal que
no carreguin sobre el sistema educatiu el que hauria de resoldre qui dissenya les polítiques de conciliació laboral.
Per bé o per mal, i sé que hi ha moltes casuístiques diferents, les famílies ja s’han espavilat per mantenir els seus
ﬁlls a casa durant aquests 2 mesos. Ara, no solucionarem
els seus problemes amb escoles obertes durant 10 matins.
I el que sí que farem, serà augmentar les possibilitats d’un
rebrot i, un cop més, posar de manifest, i aquest cop més
que mai, que les escoles no són prioritàries per a ningú:
que, simplement, se les considera un pàrquing on guardar
els ﬁlls durant 16 anys. Per a quan una reforma del sistema
on sigui viable la conciliació laboral? Parlem-ne! El desig
de retrobar-se amb els alumnes, que us asseguro és enorme, no ha de fer-nos perdre de vista que estem en una situació d’emergència sanitària on el virus, ni de bon tros, està
controlat.
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Breus

La Fundació
Felícia Fuster
reprèn l'activitat
amb una mostra

Aquesta setmana la
Fundació Felícia Fuster
ha tornat a l'activitat
al seu espai de Camps i
Fabrés 11 amb l'exposició
multidisciplinar El més
calent és a l'aigüera, dels
artistes Paula Gibert
Roset, Ithan Gibla,
Oriol M. Martí, Tamara
Ablameiko, Gerard Galián
(autor de l'obra de la
imatge) i Helena Civit
Kopeinig, que es podrà
visitar ﬁns al 24 de juliol.
L'horari és de dimarts a
divendres, de les 16 a les
19.30 hores.

Lliurament de
premis virtual
del concurs de
teatre del Centre
Aquest dissabte 6 de juny
a les sis de la tarda el
Centre donarà a conèixer
el resultat del XXXIIè
Concurs de Teatre Català a
Gràcia. Enguany l'entrega
de premis serà virtual. De
fet, la crisi sanitària va
obligar a l'equipament a
aturar totes les activitats
i per tant a donar per
ﬁnalitzat el concurs de
teatre amb només quatre
representacions, les que
van poder venir al Centre
abans que s'instaurés
l'estat d'alarma. Aquestes
obres són les que ha
valorat el jurat.

Cultura
Víctor Álvaro: "No
ens podem permetre
obrir el teatre amb
aforament limitat"
L'Almeria reprendrà al setembre les obres que tenia en
cartell i les estrenes previstes tot just abans del tancament
Sí, ho anem enganxant tot... Però
sí de l'altra ens en vam sortir, ara
que tenim experiència amb les crisis, d'aquesta segur que també. He
après a relaxar-me davant la incertesa. En principi vam tancar per 15
dies, encara teníem plans per a la
temporada, però ara ja no té sentit i ja pensem de cara a la vinent.

Silvia Manzanera

J

ust havien celebrat a ﬁnals
d'any el desè aniversari de
la sala, tot recordant la
duresa dels primers anys
quan va esclatar la crisi
econòmica, que ara "els enganxa" una altra que diuen que serà
pitjor. Però l'Almeria Teatre està
prou bregat per superar diﬁcultats i mantenir-se amb dignitat en
el circuit de sales que han sabut
combinar propostes alternatives
i comercials sense perdre qualitat. Encara amb la persiana abaixada i pensant ja en la temporada vinent, el seu director, Víctor
Álvaro, reﬂexiona sobre la situació actual del sector i els reptes
que tenen per endavant.
Com heu viscut els mesos de conﬁnament i tancament?
Després d'onze anys sense parar,
sense cap dia on no estigués connectat d'una manera o una altra,
tan s'hi valia estar al Quebec o a
Nova York, sempre hi havia un moment per mirar el correu, m'ha
servit per descansar, a mi em convenia parar, el que no t'has pogut
permetre ara ha estat obligatori.
Quins són els plans que té l'Almeria a curt termini?
Hem ajornat tota la programació, o sigui en principi volem reprendre el cartell que hi havia
quan vam tancar i no suspendre
cap obra, però ja serà a partir de

La Perla 29
uniﬁca espais
i es trasllada
a Ciutat Vella
L'oﬁcina, ﬁns ara a Torrent d'en Vidalet, es
reubica amb el teatre al carrer del Carme 44

Víctor Álvaro, amb la sala remodelada pel desè aniversari. Foto: S.M.

setembre, perquè no ens podem
permetre obrir amb aforament
limitat, ha de ser amb el teatre
complet perquè sigui sostenible,
o que hi hagin mesures compensatòries.
S'ha quedat cap projecte a mitges?
Volem rescatar les peces que teníem a punt d'estrenar. En deu dies
teníem micro oberts, diferents
espectacles de petit format, etc...
Quan tinguem dates concretes
treballarem en el calendari. És
cert que obres com Autónomos
potser s'haurà de revisar per poder incorporar tota aquesta realitat que hem viscut els darrers
mesos, perquè és un espectacle

que precisament es nodreix de
l'actualitat.
Com a programador i gestor del
teatre, com estan els actors i
les companyies? Quins són els
ànims?
Hi ha un ventall molt ampli però
en general la gent té ganes de
tornar amb seguretat i desitgem
també que tornin els espectadors,
però malauradament molts els
hem perdut en el camí. És molt
dur i trist saber de persones que
coneixies que ja no tornaran al
teatre.
L'obertura de l'Almeria va coincidir amb la crisi econòmica. I ara
el cop d'aquesta crisi sanitària...

Com valores la resposta de les administracions amb la cultura?
Crec que ha estat la Generalitat
qui ha tingut una resposta més
àgil, després ja veurem com funcionen les mesures. L'ajuntament
està sent més lent. És una situació crítica per a nosaltres: tres
mesos pagant factures sense tenir ingressos.
Creus que les campanyes de crida
al públic funcionaran?
Hi ha una part de militància en
la gent que consumeix cultura;
aquests no cal convèncer-los. Han
de començar a prendre's la cultura
seriosament i no com a farciment
de programes electorals. No parlo
només del teatre, les arts escèniques en general són maltractades.
Insisteixes en el discurs de fer entendre que la cultura és oci.
Es tracta de posar-la en valor de
veritat, no ficar diners perquè
sí o fer actes puntuals com els
concerts als terrats. Lorca portava el teatre als pobles perquè
la gent s'ho passés bé, igual que
Brecht, després pot tenir missatge, o no.

•

S.M.

E

l centre de creació i producció escènica fundada pels directors Oriol Broggi i Carlota
Subirós La Perla 29 ha traslladat l'oﬁcina -ubicada els darrers
anys al número 21 de Torrent d'en
Vidalet- a la nau gòtica del carrer
del Carme 44 on fan teatre des del
2006, per tal d'uniﬁcar i apropar
els espais, segons han explicat els
responsables del projecte aquest
dijous a peu de carrer, i han assegurat que trobarien a faltar molts
dels "comerços veïns" amb qui
han mantingut una relació estreta aquest temps.
La Perla 29 va ser notícia recentment per rebre un dels Premis

Acabant de buidar l'espai de Torrent d'en Vidalet, aquest dijous. Foto: C.G.

Baldiri Reixac al projecte sobre
les arts escèniques que l'Escola
les Aigües i el centre de creació
van engegar a principis de curs.
Es tracta d'un treball conjunt al

llarg de dos o tres anys amb l’objectiu d’introduir les arts escèniques dins el currículum escolar del
centre i que es preveu arrencar el
proper curs 2020-2021.

•
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El duet While Walking
debuta amb un disc ple
de referències a la Vila
Amb un peu a Gràcia i l'altre a Glasgow i units per una sessió de
dilluns als Verdi, posen a disposició del públic el seu so de postrock

L'Espai Poètic, ja
fora de Gràcia, a
l'espera de trobar
noves seus
El projecte es manté ara amb
una programació a les xarxes
S.M.

E

l tancament deﬁnitiu de l'Espai Poètic a la seu de
Pau Alsina després de dos anys de projecte cultural
va tenir lloc el passat mes de setembre després que
no hi hagués acord amb l'Ajuntament de Barcelona, i
des de llavors s'han hagut de reubicar a diferents espais
fora del districte, com ara Oracle Teatre o Art Hostal.
Amb el tancament de teatres i sales a causa de la crisi sanitària, l'Espai Poètic va fer ús de les xarxes -com
molts altres projectes culturals- per tal de no perdre el
contacte amb el públic. Així, mentre no puguin trobar
un espai físic, ofereixen Micro obert per streaming tots
els divendres a les vuit del vespre. "Estem a l'espera
que l'Atelier de Pilar Güell reobri i així tornar a oferir
espectacles amb públic", explica Jordi Ra, responsable
de la programació de l'Espai Poètic, que també espera
que amb la fase 2 les sales petites i alternatives puguin
començar a aixecar la persiana i oferir activitats per garantir el futur dels projectes culturals. "Seria desitjable
que els centres cívics i equipaments públics es reactivessin aviat, ja que tenen la capacitat i els mitjans per
fer-ho amb seguretat", assegura Jordi Ra.

S.M.

E

s van conèixer un dilluns
als cinemes Verdi, el dia de
l’entrada a meitat de preu,
i van descobrir que, a més
d’agradar-los el cine, vivien
al mateix carrer, un al número 46 i
l’altre al 19. Així és com l’Ingrid explica “com va començar tot” a while
walking (en minúscula, que és com
els agrada més), una història amb
Callum com a coprotagonista, el
noi de Glasgow que toca un instrument molt estrany amb doble mànec de guitarra i baix amb un pedal de loop, i que quan va veure la
bateria al menjador de casa de l’Ingrid va saltar l’espurna. I d’aquí al
buc d’assaig. El resultat de dos anys
fent jams, experimentant, i sobretot passant-s’ho bé fent música, és
while walking. El debut de la parella
és un disc també marcat pel conﬁnament: sense llançament oﬁcial,
ni festa de celebració, ni concerts,
ni videoclip (el que tenen és fet amb
retalls de les gravacions dels assajos). Però tot i així, la seva música
corre lliure pel món i ells, encantats. "Ens ha agafat de novatos total,
però estem encantats amb la resposta de la gent, tant del nostre entorn com de mitjans especialitzats",
explica l'Ingrid.
La música de While Walking
no és mainstream. Ells s'autodeﬁneixen com a banda de postrock
i el seu referent indiscutible és
Mogwai. "Però tot i que sovint es
vincula aquest estil a la foscor o la
melancolia, els nostres temes tenen notes més alegres, són emotius", aclareix l'Ingrid. El seu
company és el responsable de la
composició de les cançons i ella
posa el ritme amb la bateria. "Per
a mi la música era un hobby, mai
havia pensat en formar una banGràcies al suport de:

L'Ingrid i el Callum a Articwave Studio gravant el disc. Foto: Bernat Joval Granollers

Cançons sense lletra. La música
de While Walking és instrumental
així que han posat les lletres
d'una altra manera. La cover és
un manuscrit del Callum on dóna
algunes pistes: Carrer Astúries és
on vivien tots dos sense saber-ho,
ﬁns que es van trobar un dilluns
als Verdi (Monday's movie), i va
començar el viatge, que va incloure
una escapada a Manchester
(A new city for the ﬁrst time).
da o gravar un disc però amb el
Callum, que ve d'una ciutat on la
música està a tot arreu i tothom
forma part d'un grup, em vaig engrescar. És un geni", sentencia l'Ingrid. Estan desitjant presentar el
disc en directe, tocar a diferents

espais, compartir la seva música.
Però mentre això no arriba, s'alegren almenys de poder tornar al
buc d'assaig i provar les noves
composicions del Callum, que vol
estrenar el seu ampli nou. "És que
tocar a casa no és el mateix".

•

•

Juny al pati, cicle
d'espectacles a la
Casa dels Contes
Nova programació de contes
i música per a adults i joves
La Casa dels Contes ja té tancada la programació per
a la tornada a l'activitat amb públic amb l'aforament
limitat i les mesures de seguretat i salut obligades.
El programa tindrà lloc al pati de l'espai i arrencarà divendres 19 de juny amb Historias de Libertad,
un espectacle de narració oral per a adults amb Li
Morenita. Dissabte serà el torn d'Ana Reich i Claudio
Cesar amb la comèdia musical ¡Qué me va a hablar de
amor!, i diumenge, el monòleg 'El cel obert' a càrrec
de Joan Ignasi Ortuño. Pensant en la revetlla, l'espai
cultural proposa per a la nit del 23 de juny Tangos apasionados, un concert que oferirà a les nou de la nit la
parella musical Gisele Cornejo i Claudio Cesar. I el cap
de setmana del 27 i 28 de juny, ja hi ha programats el
monòleg i la música de Txus Molina, i el Cabaret a la
fresca de Víctor Guerro i Toni Arroyo.

•
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Reportatge
Guardians de la biodiversitat
Per cuidar-nos, primer hem de cuidar la
natura i preservar-ne la rica diversitat

P

rotegir la biodiversitat i lluitar contra “Aigües de
l’escalfament glo- Barcelona,
bal formen part del
mateix esforç per garan- ﬁdel al seu
tir el futur de la planeta. compromís amb
La rica varietat de formes de vida del nostre el medi ambient,
planeta ens proporciona incorpora
aigua, aire i aliments, és solucions basades
font de coneixement cientíﬁc i de medicaments, i en la natura en las
contribueix a mitigar els infraestructures
efectes del canvi climàtic.
Cuidar tots això és la nos- del cicle de
tra obligació, i a més, és la l’aiguat”
millor inversió per aconseguir un món més segur, tot, l’actual pandèmia
sa i habitable.
constitueixen una poderosa crida d’atenció perEl Dia Mundial del Medi què reﬂexionem sobre els
Ambient, que se celebra efectes d’un creixement
el 5 de juny, enguany posa desmesurat que degrada
l’accent en la relació entre els ecosistemes i ens deixa
biodiversitat, canvi climà- desprotegits davant de
tic i salut. Els episodis de noves amenaces.
sequera seguits de pluges
torrencials, com la recent L’aigua, element indistempesta Gloria, i sobre- pensable per a la vida, és

fonamental en aquesta
batalla. Aigües de Barcelona, ﬁdel al seu compromís amb el medi ambient,
incorpora solucions basades en la natura i transforma les infraestructures del cicle integral de
l’aigua en infraestructures verdes, potenciant
les zones enjardinades
i la repoblació d’espècies autòctones de ﬂora i
fauna. Així mateix, desenvolupa solucions tècniques per a la protecció del
litoral i les aigües costaneres, i protegeix els aqüífers mitjançant la seva
recàrrega artiﬁcial.
Per combatre el canvi climàtic i l’escalfament global, Aigües de Barcelona
compra energia verda i
produeix energia renovable (21.228.583 kWh generats el 2019), contribueix
a la mobilitat no conta-

tracions, empreses i persones. És per aquesta raó
que Aigües de Barcelona
impulsa aliances amb
altres companyies i iniciatives públiques i privades
per promoure les ciutats
intel·ligents i resilients
En la seva aposta per a Catalunya, preparades
l’economia circular i la per fer front a les noves
innovació tecnològica, la condicions derivades del
companyia és pionera al canvi climàtic. En aquest
món en la transformació context, es fa més necesde les depuradores enE- sari que mai la inversió en
cofactories , un model infraestructures verdes.
que dona valor a tots els
residus i garanteix l’au- Protegir la riquesa dels
tonomia energètica de nostres ecosistemes i lluiles plantes. Així mateix, tar contra el canvi climàdefensa la utilització d’ai- tic és avançar cap a un
gua regenerada, cosa que món millor, més sosteniaugmenta la capacitat de ble i on la solidaritat prereutilització per a dife- val per sobre dels interesrents usos, incloses les sos particulars. Perquè
tots els éssers que poblem
cisternes dels sanitaris.
la Terra formem part
Mantenir l’equilibri al pla- d’aquest miracle comparneta requereix l’esforç i la tit que és la vida.
col·laboració d’adminisminant amb una ﬂota de
131 vehicles sostenibles i
avança cap a la neutralitat de carboni amb una
reducció del 41,20% en
les seves emissions respecte al 2015.

