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L'Esperança dóna d'alta els
últims casos de Covid i supera
la crisi tancant l'última planta
L'hospital de campanya del Guinardó ja està gairebé desmantellat
mentre Gràcia arriba al miler de casos amb diagnòstic conﬁrmat

Albert Balanzà

T
Manifestació a la porta de l'Esperança, dimecres passat. Foto: A.B.
Gràcies al suport de:

res mesos es compliran el dia 9 de juny des que
l'Hospital de l'Esperança es va convertir en l'epicentre de la crisi sanitària pel coronavirus a nivell
local amb l'activació de la sisena planta del centre
públic, vinculat al Parc Salut Mar, com a espai que
des del juliol de 2017 es preveia com un escenari en el cas
d'una gran emergència a la ciutat.
Han estat dotze setmanes molt llargues en les quals el
centre hospitalari ha servit d'exemple del creixement dramàtic de la pandèmia, amb aquells primers vuit ingressats
a la planta sisena a principis de març que aviat es van elevar a 80 en qüestió d'un mes ﬁns que el pic a l'hospital es
va registrar a ﬁnals d'abril amb 99 casos i quatre plantes a
ple funcionament.
Hi ha bones notícies, però, malgrat encara la manca de
reconeixement de les condicions laborals dels treballadors,
que s'estan manifestant des de la setmana passada a la porta

El centre hospitalari ha arribat
a activar quatre plantes per a
99 malalts de coronavirus
del centre i que ja anuncien un estiu calent: a l'Esperança ja
no hi ha hagut ingressos en els últims dies per coronavirus i
aquest dijous al vespre s'han donat d'alta els últims cinc casos. Al tancament ara fa vint dies de la planta segona (la primera de les quatre que s'alliberava) l'ha seguit la cinquena i
la sisena en els últims dies; la planta quarta es tancarà aquest
cap de setmana i l'Esperança deixarà de ser un centre Covid.
D'altra banda, els símptomes de superació de la crisi sanitària també s'evidencien en el desmantellament des de
dilluns de l'hospital de campanya ubicat al CEM Guinardó i
gestionat pel Districte de Gràcia. El marcador de casos amb
diagnòstic conﬁrmat és en tot cas terrible: 1.064. Pàgina 4
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GràciaLlibertat
denuncia el veto
policial a la
'mani' pels presos

A.B.

L

a plataforma sobiranista
GràciaLlibertat ha denunciat la intervenció del Cos
Nacional de Policia en la prohibició de les últimes dues concentracions dels dilluns pels
presos a plaça de la Vila, no
només amb la negativa al tràmit del comunicat sinó també
amb la notiﬁcació presencial a
casa d'un dels sol·licitants. "Es
va presentar una funcionària
del cos, per cert sense mascareta ni guants, a casa meva, i vaig
haver de signar la denegació",
ha criticat el coordinador de
l'ANC Gràcia, Jordi Guilleumes.
Amb el canvi de fase els permisos ja tornaran a ser responsabilitat de Mossos i la plataforma conﬁa a obtenir "sense cap
problema" l'autorització per
reprendre de manera oﬁcial
les concentracions dels dilluns.
Aquesta setmana, de fet, ha tornat a haver-hi protesta oﬁciosa al ﬁnal de la qual els Mossos
han identiﬁcat una persona.

•

Joves Gitanos
demana la
reprovació
de Manuel Valls
L'Associació Joves Gitanos
de Gràcia ha demanat la
reprovació del regidor
de BCN x Canvi, Manuel
Valls, a propòsit de la
sentència del TEDH
que condemna França
per violació de drets
fonamentals en el cas de
l'expulsió d'un col·lectiu
de gitanos quan Valls
era ministre francès.

Política
El Districte ﬁxa fases:
biblioteques i espais
cívics al juny i casals de
gent gran al setembre
El CAT, que ja treballarà dimarts a porta
tancada, demana una revisió dels criteris
Albert Balanzà

L

a biblioteca Jaume Fuster fa
dies que es prepara internament per reobrir l'equipament, un dels més visitats
i amb més socis de tota la
xarxa, però encara no estan resoltes, per exemple, qüestions tècniques de ventilació i clima que
impedeixen posar data al calendari que ha presentat el Districte
aquest dimarts als grups polítics i
que detalla que "durant el mes de
juny" s'aniran obrint tots els equipaments de Gràcia, amb excepció
dels casals de gent gran, que s'activaran al setembre.
Les biblioteques, que tindran
fases pròpies (0, 1, 2 3 i 4), són la
punta de llança, doncs, d'un escenari de reobertura que encara navega entre la inseguretat
i la incertesa, i així es va fer palès aquest diagnòstic a nivell local també en una reunió divendres passat entre el Districte i els
responsables dels equipaments.
"Incertesa i desorganització total", apunta una de les fonts presents més crítiques.
Segons explica l'informe del
Districte sobre reobertura d'equipaments a Gràcia, la segona priorització seran els centres cívics i

La biblioteca Jaume Fuster, sense l'habitual trànsit de gent. Foto: A.V.

Cada equipament,
al seu torn, tindrà
fases internes ﬁns
a la normalitat

els casals de barri, la tercera els
equipaments esportius i els serveis d'infància coincidint amb
l'inici dels casals d'estiu. i també
els serveis de joventut amb cita
prèvia. La quarta priorització
són els casals de gent gran que,
tenint en compte, la vulnerabilitat del col·lectiu, no es preveuen
obrir ﬁns al setembre.
La mesura no s'ha entès a tot

arreu, sobretot des de l'àmbit dels
equipaments culturals com el CAT,
que ja treballarà dimarts a porta
tancada però que ha demanat una
revisió dels criteris per fer "viable"
el retorn a la normalitat. "Mentre
biblioteques i museus poden obrir
al públic amb restriccions els que
programem música en viu no podem; per què?", apunten en una
nota crítica.

•

El repor

Història d'una particular emancipació
Amics i companys de Maria Salvo homenatgen
l'activista i el pas endavant d'una generació de dones
que van entrar en política després de la guerra
A.B.

"E

l primer record és a l'escola, un dia que els mestres van retirar l'envà que
separava nens i nenes; per mi
la República va ser allò". Així recordava Maria Salvo, en paraules recuperades per l'historiador i biògraf Ricard Vinyes, com
la va marcar als 16 anys un fet

polític al voltant del qual construiria els seus ideals. Dimecres
unes 150 persones es van afegir
a la celebració obligadament virtual del centenari del naixement
de l'activista, fundadora de l'associació Dones del 36 i veïna de
la Travessera de Dalt, en un acte
que es va convertir en un homenatge ampliﬁcat a les dones que
van fer el pas per implicar-se en
la política després de la guerra

i van patir per això exili, presó i
camps de concentració. "La seva
guerra va ser l'entrada de les dones en política, i curiosament
aquestes mateixes dones van
quedar a banda quan van sortir
de la presó en els seus partits i
sindicats", afegia Vinyes.
Amb un to marcadament cívic,
l'acte es va estructurar al voltant
d'una conversa entre Vinyes i
el periodista Sergi Picazo, però

Salvo, durant l'àpat de celebració familiar dels seus 100 anys. Foto: Família Salvo

també va comptar amb declaracions recuperades de Salvo al Va
passar aquí de BTV o amb felicitacions d'una trentena d'amics i
companys de reivindicació, des
d'amigues com Antonia Jover

ﬁns a dirigents polítiques com
Lali Vintró o Ada Colau. Jover va
posar la cirereta amb un poema
dedicat a Salvo i a les Dones del
36: "en un món de vileses, brillen
els seus cabells blancs".

•
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Breus

Pugna laboral
al menjador de
l'Univers amb
l'empresa gestora
Les 21 monitores de
menjador de l'Univers
han engegat una pugna
laboral amb l'empresa
gestora del servei, VIU,
de qui depenen, i que les
va haver d'acomiadar
durant la pandèmia sense
prestació. Un portaveu
de l'empresa, Pau Plana,
ha argumentat la situació
pel tancament de l'escola
abans de les mesures
de l'estat d'alarma com
els ERTO. "No podíem
assumir la despesa i no les
podíem recontractar de
nou mentre no poguéssim
oferir el servei", apunta.
L'empresa diu que compta
amb les treballadores per
als casals d'estiu però les
negociacions ara mateix
estan trencades.

Les catifes de
Corpus a Gràcia
s'ompliran online
amb fotos

La tercera edició de la
recuperada festa de Corpus
a Gràcia es farà enguany
de manera virtual amb
una recopilació online
d'imatges que ajudaran
a completar una gran
catifa que aquest cop
homenatja els 700 anys
de la festivitat i els 150 de
la Revolta de les Quintes.
La recollida d'imatges
es farà entre el 5 i el 14
de juny, i aquest mateix
últim dia es presentarà
el resultat a les xarxes.

Trams d'Astúries
a tocar de la
Virreina, en
obres un mes
El tram del carrer Astúries
entre Verdi i Torrent d'en
Vidalet, que es desplega
en dos trams a tocar de
la plaça de la Virreina,
s'aixecarà tot el mes de
juny per obres de millora
en el paviment. El tall
s'iniciarà dilluns que ve i el
trànsit quedarà restringit
ﬁns al 3 de juliol, amb únic
accés als pàrquings.

Societat
L'Esperança dóna d'alta
els últims cinc casos i
supera la crisi del Covid
tancant l'última planta
L'hospital de campanya del Guinardó està quasi
desmantellat mentre Gràcia arriba ja al miler de casos

Albert Balanzà

Els treballadors
se centren ara en
condicions laborals
no reconegudes

D

otze setmanes després
de l'activació de la planta d'emergències que
l'Hospital de l'Esperança
té reservada per a grans
crisis sanitàries de ciutat, el centre i els seus professionals respiren ja amb alleujament: aquest dijous al vespre s'ha donat l'alta els
últims cinc casos positius de coronavirus ingressats a la quarta
planta i el centre ha deixat de ser
automàticament un espai Covid.
L'impacte segueix sent greu
però sí que és radicalment diferent a la situació viscuda en
aquests tres mesos: des dels primers vuit casos que van entrar el
9 de març a la sisena planta ﬁns a
la punta de 99 persones que eren
ateses, víctimes de la pandèmia
mundial, a ﬁnals d'abril en quatre plantes de l'ediﬁci. "La sisena
planta es va tancar el dia 22 i ara,
amb l'alta d'aquests conc últims,
es tancarà la quarta i l'Esperança
serà zona neta", apunta el secretari general de CC.OO, a Parc Salut
Mar, José Sancho Lara.

L'hospital de campanya del Guinardó, en procés de desmantellament. Foto: Cedida

La situació de millora dels malalts i d'altes generalitzades també
ha permès els professionals, que
ara fa vint dies van poder tornar
als horaris habituals, posar el focus en el problema de la manca de
reconeixement de les condicions
laborals que han hagut de suportar. A l'inici de la crisi van ser ells
mateixos qui van haver de fer una
crida perquè els veïns portessin

mascaretes i material o el lliuressin a la Urbana o als Mossos i després van venir els torns de 12 hores
cada dos dies sense el plus de festius. "Ens espera un estiu calent",
diu Sancho.
La nova situació a l'Esperança
també és un reﬂex de l'evolució de
la pandèmia en altres espais com
l'hospital de campanya del CEM
GUinardó, gestionat pel Districte

de Gràcia, que s'ha començat a desmantellar des d'aquest dilluns, si bé
mai ha arribat a estar ni mig ple (32
sobre 88 llits va ser el punt màxim).
En tot cas, el balanç provisional
de casos conﬁrmats amb diagnòstic Covid, comptant els domèstics i
també els detectats a residències,
és terrible: només a Gràcia hi ha
hagut en aquests quasi tres mesos
un total de 1.064 casos. Per barris,
la distribució ha estat la següent:
446 a Vila de Gràcia, 289 a Camp
d'en Grassot, 169 a La Salut, 121
a Vallcarca i els Penitents i 39 al
Coll. Aquestes xifres absolutes representen un 5,9% del total de la
ciutat, on l'Ajuntament té comptats un total de 18.010 casos entre
domèstics i els que viuen o treballen a residències.

•

El repor

Nous veïns i festers debaten el futur
de les dinamitzacions de carrer
Montseny, Verdi, Legalitat i Berga surten del conﬁnament amb esperit de continuïtat
A.B.

L

a Gràcia festera que ﬁns ara
trobava a faltar un millor
aproﬁtament dels balcons ha
esclatat durant el conﬁnament
amb bona voluntat però també
amb algun excés. Ningú sap dir
qui s'hi va posar primer, si les
sessions musicals de Verdi, si els
sopars de Legalitat, si el trivial
de Montseny o si les festes temàtiques de Berga. En el dos primers casos les iniciatives partien
de veïns vinculats a la comissió
de Festa Major del carrer o d'històrica militància en l'activisme

local, en els dos altres casos no.
"No m'esperava tan d'èxit perquè només volíem crear una comunitat veïnal solidària", apunta Antoine Guyot, del carrer
Montseny. "Hem aproﬁtat el conﬁnament per crear una amistat
entre nosaltres", diu Josep maria
Redondo. "Quan van deixar sortir els nens, ja van parar-ho; era
una irresponsabilitat", apunta el
president de Verdi del Mig, Sergi
Font. On hi ha polèmica és al
carrer Berga. "Hem hagut d'aclarir que les festes de Berga no
anaven lligades a Festa Major",
apunta Montse del Castillo, una
de les portaveus de la comissió

El carrer Legalitat. Foto: J.M. Redondo

de Festa Major. En aquest carrer
s'han viscut festes tropicals o cinèﬁles, amb guarnits creixents.
Montseny, tot i estar en contacte amb la comissió de Festa
major de Travessia Sant Antoni,
descarta que el seu moviment
sigui un embrió d'un nou carrer
fester. "Ara volem fer un dinar
per conèixer-nos i que la gent es
pugui seguir saludant pel carrer quan això passi", diu l'Antoine. La Festa Major ja ha debatut
amb interès potenciar aquest
agost la dinàmica dels balcons i,
malgrat les crítiques, els dos moviments ara mateix sumen més
que resten.

•
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El Districte descarta el 50%
d'ocupació de les places
amb les terrasses de bars

Breus

Lluïsos convoca
un Sant Lluís
virtual amb
un mosaic

Els tècnics intenten tranquil·litzar els col·lectius veïnals assegurant
que la solució s'adoptarà "cas per cas" i que no serà "numèrica"

Els Lluïsos de Gràcia
celebraran enguany la
tradicional diada de
Sant Lluís, el 21 de juny,
des de les xarxes socials
amb la convocatòria
d'un mosaic virtual
que s'anirà omplint
amb les aportacions
d'imatges de tots els
socis i amics. Les fotos
es poden enviar ﬁns a l'1
de juny a comunicacio@
lluisosdegracia.cat o a
info@lluisosdegracia.cat.

Albert Balanzà

U

na setmana després que
es publiqués el decret
municipal que preveu a
les places "ampliar la superfície de les terrasses
quan l'ocupació total no superi el
50% de la superfície lliure de pas
de la plaça", l'aterratge a nivell tècnic a Gràcia ja ha descartat sotmetre's a la norma pel fort contrast
que signiﬁcaria respecte als percentatges actuals d'ocupació, que
històricament a la Vila han anat
acompanyats de forts estira-i-arronsa amb els veïns.
El discurs oﬁcial se centra ara
mateix a assegurar que s'avaluarà cada petició que arribi "cas per
cas", tenint en compte les característiques de cada espai i alhora afegeixen que "ja està previst
que les ampliacions no poden ser
en perjudici de l'espai públic de
les places". La quadratura del cercle s'entén millor en les explicacions dels tècnics a nivell intern,
que tradueixen que no s'arribarà a "això del 50%" del decret "ni
en broma", perquè a les places no
només hi ha terrasses sinó que hi
ha altres activitats que s'han de
seguir fent.
La mesura del 50% va caure
com una bomba la setmana passada entre els col·lectius veïnals
que en les últimes dècades han
reivindicat les places com a espai
públic, des d'aquelles primeres
mobilitzacions de 1999 de la plataforma Recuperem les Places per
Jugar. L'any 2014 Gràcia On Vas
va fer un acció pintant al terra el
que signiﬁcaria una ampliació de
terrasses com la que es debatia
aleshores i aquesta setmana han
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Cultura anima les
entitats locals a
utilitzar el pla de
rescat del govern

La plaça del Sol, amb poques terrasses obertes i gent acumulant-se a les escales. Foto: Albert Vilardaga

Mossos i Urbana intenten
contenir l'aﬂuència a les
places. La campanya de places
s'ha reactivat amb la fase 1
amb patrullatge ﬁx o itinerant
de dilluns a dijous de 19 a 22
hores i ﬁns a mitjanit el cap de
setmana. També la setmana
que ve es faran els baldejos per
foragitar els visitants. Els veïns
de Sol han demanat una reunió
immediata de la taula de places.

advertit que "no ho permetrem".
Amb els números a la mà, les places més concorregudes tenen el
percentatge següent d'ocupació
sobre l'espai: Sol (10,2%), Vila
(9%), Virreina (7%), Revolució
(7%), Rovira (4,2%), Nord (1,6%)
i Diamant (1,4%). En l'última reforma de 2017, aprovada però
mai aplicada i que autoritzava noves terrasses però també
treia algunes taules, es va aprovar el següent: Sol (10,5%), Vila
(8%), Virreina (7%), Revolució
(7%), Rovira (5,2%), Nord (2%) i
Diamant (1,1%). El Districte assegura que la decisió "no serà numèrica" i que ara, a més, no hi ha
cap sol·licitud presentada.

La consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga,
s'ha reunit dimecres amb
una desena d'entitats
locals de manera
telemàtica per animarlos a utilitzar el portal
del Pla de Rescat de
la Cultura a ﬁ que es
presentin als ajuts del
govern i comencin a
incorporar els protocols
de desconﬁnament. Entre
els participants hi havial
a Coordinadora de Colles
de Cultura , Orfeó, Sant
Medir, El Drac, Castellers,
el Cercle, Festa Major o el
Cargol Graciós.

•

Vallcarca pressiona de nou
contra la contaminació i
per pacificar l'avinguda
Els veïns del carrer Ballester s'afegeixen a la plataforma We Count
A. B.

L

es entitats i moviments socials de Vallcarca que van sortir al carrer en manifestació el
passat gener contra els alts índexs
de contaminació que es registren
a l'avinguda Vallcarca tornaran a
la mobilització com a mesura de

pressió, després que les primeres
mesures de paciﬁcació i urbanisme tàctic de l'Ajuntament hagin
passat per alt el barri. "Volem reflexionar sobre com pot ser que
un cop més Vallcarca quedi oblidada", han apuntat fonts de la plataforma, que agrupa una trentena
d'entitats, des de l'Assemblea de
Vallcarca fins a l'AFA de l'escola

Rius i Taulet. "Seguirem com sempre; arraconats", diu el manifest
de convocatòria. En l'assemblea
oberta de barri, convocada aquest
divendres a les 19 h a la plaça Uri
Caballero (Argentera/Farigola), la
plataforma ultimarà els detalls de
les noves mobilitzacions, de nou
sota el lema #ElFumEnsMata.
D'altra banda, els veïns del car-

La manifestació del passat gener, a Travessera de Dalt. Foto: Cedida

rer Ballester, organitzats en el
tram de Sarrià per reduir el trànsit
de pas que arriba des de l'avinguda
Vallcarca i de República Argentina,
s'ha afegit al projecte We Count de
recompte de vehicles com a base
per impulsar noves mesures d'ur-

banisme pacificat a les ciutats
(vegeu L'Independent núm. 801).
Ideas for Change, impulsora del
projecte europeu, ha començat a
repartir sensors aquesta setmana a plataformes de Gràcia com
Fumuts Ros de Olano.

•
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El repor

Últimes tardes de
turisme d'1 km
Parc del Putxet i els jardins de Pla
i Armengol i de Muñoz Ramonet

Sarrià dóna per fet el
carril bici de Via Augusta
però el calendari
s'endarrereix sense data
Mobilitat avalua les diﬁcultats d'aplicació de l'obra provisional,
mentre es posa en marxa el carril anunciat a l'abril a Indústria

A. B.

Els casalots de l'entorn del parc del Putxet. Foto: A. B.

E. Cauhé / A. Balanzà

M

olt probablement dilluns que ve amb el pas de
la crisi sanitària a fase 1 a nivell metropolità el
grau de mobilitat dels graciencs s'ampliﬁcarà
de manera que ja no es contemplarà tant l'entorn immediat a l'hora de fer visites i passejades, però encara
aquests dies hi ha alguns llocs que encara no han sortit en aquesta secció.
Ruta 9. Parc del Putxet. Sortim de Lesseps en direcció
a Mitre i abans de Balmes a mà dreta qualsevol carrer
és bo per entrar cap als límits del parc, un autèntic
pulmó verd que s'eleva ﬁns a vistes que arriben a les
xemeneies de Sant Adrià del Besòs. De pujada es pot
anar pel carrer Musitu on hi ha alguns casalots i d'allà
seguir vorejant per Roca i Batlle i Marmellà. Ja dins
del parc és fàcil arribar al cim i baixar per l'altra banda, ﬁns al carrer Manacor. Des d'aquest carrer hi ha la
visió inesperada de la gran U que es forma en aquest
nivell de manera combinada amb la Baixada de la
Glòria de Vallcarca.
Ruta 10. Jardí de la Fundació Ramonet. Travessem un
cop més la frontera cap a Sarrià des de Gal·la Placídia
ﬁns al carrer Muntaner caminant per Marià Cubí. En
aquella cantonada hi ha el jardí de la Fundació Muñoz
Ramonet. La ﬁnca acaba de complir 100 anys des que
l'alcalde Ferran Fabra la va fer construir, però ha estat
propietat dels Muñoz Ramonet des de 1945 i font de
polèmica entre els seus hereus i l'Ajuntament en els
últims anys. Almenys el jardí s'ha pogut obrir al públic
des del 2016.
Ruta 11. Jardins Pla i Armengol. Obsessionats la setmana passada a pujar ﬁns a les bateries de la Rovira,
de costat va quedar l'últim jardí inaugurat a la ciutat,
al Guinardó. Sortim de nou des del camp de l'Europa i per sobre de la Ronda del Guinardó tombem per
Cartagena. La ﬁnca on s'ubiquen els jardins del doctor
Pla té horts urbans, un jardí noucentista. mitja dotzena de basses i un centenar d'arbres que encara han de
créixer. Com a curiositat, aquí s'incompleix la política
general de l'Ajuntament de no tancar parcs nous i de
nit no s'hi pot entrar.

•

J

a fa un mes que l'Ajuntament va anunciar el carril bici provisional de Via
Augusta com una de les mesures per potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en
transport públic, lligant la iniciativa a un projecte liderat pel districte de Sarrià, avalat pel districte
de Gràcia i darrerament reivindicat per la plataforma Bici Augusta
(vegeu L'Independent núm. 796).
Lluny de desaparèixer del mapa,
el regidor del districte de Sarrià,
Albert Batlle, va assegurar dimarts
en la sessió El regidor respon que el
tram Diagonal-Plaça Molina "s'està començant a posar en marxa i
ja hem encarregat els projectes per
anar-lo perllongant".
L'anunci de Batlle, combinat
amb l'endarreriment de la solució
almenys provisional, es vincula internament a les diﬁcultats que està
advertint l'àrea de Mobilitat en el
traçat d'aquesta primera fase en la
banda de la rambleta que es desplega entre Gal·la Placídia i plaça
Molina pel sentit únic de pujada
que diﬁcultaria un carril de pujada i un altre de baixada per a les
bicicletes; almenys un dels carrils
hauria d'anat en contradirecció.
El comitè d'obres de l'àrea de
Mobilitat, en tot cas, aquesta setmana ha avaluat la calendarització d'aquest nou carril bici, per
al qual encara no hi ha data, segons apunten fonts municipals.
Les mateixes fonts afegeixen que
l'obra provisional hauria de servir

"Quants dies,
setmanes o
mesos més hem
d'esperar?" diu
Bici Augusta
de base per a l'obra deﬁnitiva, que
en el tram compartit entre Gràcia i
Sarrià, entre Diagonal i Travessera
de Gràcia, preveu l'eliminació de la
rambleta que també hi ha a la part
baixa del vial.

D'altra banda, i com a contrast,
el que sí que ha entrat en funcionament aquesta setmana és el
carril bici provisional del carrer
Indústria que connecta el Camp
d'en Grassot amb el nucli històric de Gràcia. Es dóna la circumstància que el carril d'Indústria
no era una reivindicació dels veïns però que ha acabat aterrant
sobre el terreny abans que el carril bici de Via Augusta. "Quants
dies, setmanes o mesos més hem
d'esperar?", apuntava la plataforma Bici Augusta aquesta setmana
demanant a Mobilitat que es pronunciés.

•

Un nou cas d'enverinament de gossos fa
rebrotar la inquietud dels propietaris
El gos va morir als jardins Menéndez y Pelayo diumenge passat
Èric Lluent

A
Els jardins Pla i Armengol, al Guinardó. Foto: A. B.

El carril provisional del carrer Indústria, aquest dijous. Foto: A. Vilardaga

lerta entre els propietaris
de gossos a Gràcia per la denúncia de la mort d’un golden retriever per possible cas
d’enverinament. El gos va perdre la vida després d’una estona de jocs a l’àrea d’esbarjo caní
dels jardins Menéndez y Pelayo, a
Travessera de Dalt i a tocar de la
plaça Lesseps.
Si bé hores d’ara no ha estat possible fer l’autòpsia al gos, segons la
clínica veterinària que el va atendre els símptomes que presentava

(debilitat a les extremitats i hiperventilació) són compatibles amb la
ingesta d’algun verí.
Els fets van passar el diumenge 24 cap a les dues de la tarda i
l’animal, de nom Abi, va morir a
les portes de la clínica d’una aturada cardiorespiratòria.“L’Abi tenia
tan sols sis anys de vida i bona salut. No li hem pogut fer l’autòpsia
perquè amb la Covid-19 la facultat
de la UAB on ho fan està tancada,
però tot indica que es tracta d’un
enverinament”, explica Aurora
Pérez, mare de la propietària.
Aquest cas no és excepcional a
Gràcia i ja s'acumulen diversos ca-

sos. Els propietaris de gossos graciencs fa anys que denuncien casos
d’enverinament. El mes de març de
2016 es van denunciar dues morts
i cinc animals afectats a l’entorn
de la plaça Joanic per casos d’enverinament. A la mateixa plaça, a
ﬁnals de gener de 2018 (vegeu l’Independent 697), un gosset de nom
Lucas i de nou mesos d’edat es va
desplomar després d’haver jugat
sota els matolls. En aquell cas, el
veterinari va poder salvar la vida
de l’animal i va apuntar a dues possibles causes: la ingestió d’alguna
substància corrosiva, com verí per
a rates, o la processionària.

•
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Breus

Deu renovacions
i quatre baixes
conﬁrmades
al Femení A

El Femení A de la
temporada 20/21 comença
a agafar forma. Dues de
les jugadores que portaven
més temporades al club,
'Kaky' Fuertes i Eybis
Medina no seguiran, i la
portera Gigi i la defensa
Míriam tampoc ho faran.
En canvi, s'han conﬁrmat
les renovacions d'Andrea
Porta, que es converteix
en la primera capitana de
l'equip; Pili Porta, Carla
Moyano, Zaira Abenza,
Júlia Jarque, Itziar López,
'Nany' Haces, Laia Castilla
i Maria Farreras. El tècnic,
Fran Güells, també ha
renovat i viurà la segona
temporada al capdavant
de l'equip.

L'excapità
escapulat, Àlex
Delmàs, estrena
canal de Youtube
L'excapità de l'Europa
s'ha convertit en un dels
millors analistes de futbol
de l'actualitat, i després
de ser un referent en els
mitjans de comunicació
catalans i d'escriure el
llibre Messi Táctico l'any
2018, ara comença una
nova aventura obrint un
canal de Youtube. Delmàs
ha rebut les felicitacions
dels periodistes com Oriol
Domenech, Marc Guillén,
Bruno Alemany, Alberto
Edjogo, i també les del
'Capi' Cano.

Esports
'Kaky' Fuertes: "Estic
molt agraïda; a l'Europa
sempre m’he sentit
estimada i valorada"
La capitana es retira després de set temporades en
dos períodes vestint la samarreta escapulada

Albert Vilardaga

"Viure Sant Medir
o la Festa Major
ha estat molt
emocionant",
explica la capitana

A

na Belén ‘Kaky’ Fuertes
(Mirandilla, 1984) penja
les botes i el braçalet de
capitana escapulada després de jugar set temporades al club i convertir-se en un
referent.

han destacat de mi el compromís,
la dedicació i l’entrega. Sempre he
posat l’equip per davant i mai m’he
sentit més que ningú.

La retirada era una decisió meditada?
A ﬁnal de la temporada passada ja
ho vaig començar a pensar, i aquest
any ja ho havia comunicat al club.
Això m’ha ajudat a viure una temporada molt emotiva i poder anarme acomiadant de tothom. La pandèmia em va fer dubtar, però ho
tenia molt clar, el cos i la ment ja
m’anaven a diferents velocitats.
Quan vas començar a jugar?
Als 12 anys, a Mèrida, a un club que
es deia La Antigua. Vam començar a Regional i de mica en mica
van anar pujant ﬁns a arribar a la
Superlliga.
El següent pas va ser el Barça.
Sí, a Mèrida vaig debutar molt jove,
havia jugat amb la selecció extremenya i algun entrenament amb la
selecció espanyola. Va sorgir l'oportunitat i no m’ho vaig pensar.
Des de llavors no t’has mogut de
Catalunya.
La primera idea era venir i aproﬁtar l’experiència, però vaig voler
quedar-me perquè m’agrada molt
viure aquí i vaig fer bones amis-

'Kaky' Fuertes donant una passada com a capitana escapulada. Foto: Àngel Garreta

tats. Després de dos anys al Barça
em va trucar l’Europa i no m’ho
vaig pensar.
Europa, Penya Anguera, Sant
Andreu...i sis anys més de nou a
l’Europa.
A l’Europa és on he trobat la maduresa esportiva i personal. És el
club on més he gaudit, on he pogut
jugar els últims anys de la meva
carrera i fer valdre tot el que he
après durant els anys d’experiència. Estic molt agraïda a tothom, al
club sempre m’he sentit molt estimada i valorada com a jugadora i
com a persona.

Has viscut el lligam entre l’Europa i Gràcia.
I tant, jugar a l’Europa és estar integrat a Gràcia. Poder viure Sant
Medir o la Festa Major des de dins
és molt emocionat, és un sentiment únic. Estic molt contenta
d’haver pogut participar-hi, i més
fer-ho com a capitana, anar pel
barri i que els veïns coneguin el
club i et demostrin el seu afecte.
Allà on has jugat has estat la capitana. Quin és el secret?
Em fa feliç que sempre ho han escollit les companyes. És complicat
parlar d’un mateix, però sempre

Has vist créixer el futbol femení de l’Europa. El club va pel bon
camí?
Penso que sí, cada any el club va
creixent de mica en mica. És important que el club hi aposti, estan
apostant per jugadores joves amb
recorregut i això genera identiﬁcació. Crec que hi ha un grup de jugadores que s’estimen el club i això és
un avantatge. El Jordi Vela ha estat
una ﬁgura important, i la renovació
del Fran Güells és una bona notícia
perquè ha fet un treball excel·lent.
I ara què faràs? Et veurem a les
banquetes?
Primer vull descansar i recuperar
energia. M’agrada molt practicar
altres esports: córrer, anar amb
bici o la muntanya, i ara tindré el
temps que no tenia. Entrenant no
m’hi veig, potser en un cos tècnic
on pugui aplicar aquesta part més
humana, potser ara no és el moment, però veurem el que em demana el cos més endavant.

•

L'Europa jugarà el primer partit
del playoff contra el Terrassa
La RFEF dóna per perdut un partit al Sant Andreu i els escapulats acaben tercers
A. V.

L

a Federació Espanyola de Futbol
ha creat el playoff a quatre
per resoldre l'ascens a Segona
Divisió B, i l'Europa que va arribar
a l'aturada com a quart classiﬁcat

s'havia d'enfrontar al primer de la
lliga que era L'Hospitalet. Aquesta
setmana les coses han canviat després que la mateixa federació emetés la resolució administrativa pendent del partit entre el Sant Andreu
i La Pobla de Mafumet de la jornada 10 i donés per perdut el partit

als andreuencs per alineació indeguda de l'exescapulat Josu. Aquest
fet ha provocat un canvi d'ordre a
la classiﬁcació ﬁnal de la lliga regular i l'Europa ha pujat de la quarta
plaça a la tercera, en detriment del
Sant Andreu, gràcies al gol average general.

Aquest canvi d'ordre té com a
conseqüència pels escapulats el
canvi de rival, que serà el Terrassa
enlloc de L'Hospitalet, però també que en cas de passar a la ﬁnal i
que en l'altra eliminatòria el Sant
Andreu elimini a L'Hospitalet, en
un derbi en la hipotètica ﬁnal als

Prats contra el Terrassa. Foto: À. Garreta.

graciencs els hi serviria acabar el
partit en empat per aconseguir
l'ascens de categoria.

•
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La lliga de waterpolo
canviarà de format per
estalviar despeses
Es jugaran menys partits i la lliga començarà amb dos grups de
sis equips, i després es dividirà la lluità pel títol i pel descens

13 gimnastes de l’AE
Gràcia, en un trofeu
online internacional
Hi han participat 250
esportistes de 36 clubs i
de tres països diferents
A.V.

E

l conjunt gracienc ha estat representat amb 13
gimnastes en el primer trofeu online organitzat
pel Wolf Gimnàstic Club. Aquesta iniciativa ha
sorgit després de la cancel·lació forçada del format
original del trofeu que s’havia de celebrar els dies 16 i
17 de maig a Port Aventura.
En aquesta competició hi han participat un total de
250 gimnastes de 36 clubs i de 3 països diferents i s’ha
pogut seguir en directe a través del canal de Youtube i
d’Instagram del Wolf Gimnàstic Club.
L’esdeveniment ha comptat també amb altres activitats paral·leles a la competició com sessions de dansa online, concurs de disfresses i treballs manuals.
Per part de l’AE Gràcia, el millor resultat l’ha aconseguit la Nora Heras, de només 5 anys, que en categoria prebenjamí femení es va aconseguir penjar la
medalla d’or en barra d’equilibris. El club gracienc ha
acabat molt content amb l'organització del torneig i
ha valorat la participació molt positivament.

A. V.

L

a Federació Espanyola de
Natació i els clubs que disputen la màxima categoria del waterpolo estatal
tan masculí com femení estan treballant de cara la pròxima
temporada i estan estudiant un
canvi de format de la competició
que portaria als equips a disputar
menys partits i a tenir menys despeses econòmiques.
La proposta que ja té el vistiplau
de gairebé tots els clubs consisteix
en dividir la competició en tres fases. En la primera es crearan dos
grups amb sis equips cadascú i jugarien tots contra tots a dues voltes. En la segona fase, els tres primers classiﬁcats de cadascun dels
dos grups disputaran la segona
fase arrossegant els punts aconseguits, i s'enfrontaran als equips
que no s'hagin enfrontat ﬁns ara.
La resta d'equips jugaran també
una segona fase però per ordenarse de la setena posició a la dotzena i així evitar el descens. La tercera fase seran el playoff pel títol
que disputaran els quatre primers
classiﬁcats de la segona fase.
L'entrenador masculí del 'Cata',
el 'Tato' Garcia, no acaba de veure
amb bons ulls els canvis, ja que els
graciencs tindran moltes dificultats per classiﬁcar-se per la lluita
pel títol i en la segona fase es trobaria amb tots els equips de fora de
Catalunya, i en general disputarien
sis partits menys a la temporada.

•

Els sèniors del 'Cata' competiran a la màxima categoria del waterpolo. Foto: Cedida.

Tennis i pàdel al Club Tennis
La Salut. El club gracienc ha
estat a expenses dels comunicats
de les diferents federacions
esportives per poder obrir les
seves pistes. Finalment en la
fase 1 ja es pot jugar a tennis i
pàdel en la modalitat de dobles
i individual, i també a frontó.
Només es pot entrar al club amb
reserva prèvia i és obligatori
entrar amb mascareta.

El FS Gràcia
aconsegueix l'ascens
a Tercera Nacional
Els graciencs recuperen la
categoria perduda fa un any
Un any després de perdre la categoria, el Futbol Sala
Gràcia ha aconseguit l'ascens a la Tercera Nacional
després que s'hagi fet pública la resolució de la FCF.
La temporada va quedar suspesa a deu jornades pel
ﬁnal, i els graciencs eren líders amb tres punts més
que el segon i el tercer classiﬁcat. La dinàmica dels
taronges era excel·lent, sumaven nou victòries de forma consecutiva i no perdien un partit des de ﬁnals del
mes de novembre. Ferran Lorenzo, autor de 24 gols,
ha estat el jugador més destacat de la temporada.

•

•

Opinió convidada
Mercè Saltor, consellera d'Esports del districte de Gràcia

Esport conﬁnat

D

urant aquests dos mesos de pandèmia i de
conﬁnament, l’esport gracienc ha mostrat
una musculatura que no s’improvisa. Hem
pogut veure a webs i xarxes socials una activitat
frenètica de reptes, tutorials, classes de preparació física, entrenaments en directe, entrevistes
a esportistes, vídeo-reunions, propostes de les
grades d’animació... Molts clubs ens han regalat
imatges antigues d’equips d’altres èpoques (gran
feina del Grup d'Història Ramon Vergés) i ens
han transmès missatges plens d’il·lusió per a la
temporada vinent.
Futbol, bàsquet, gimnàstica, hoquei, natació,
escacs, futbol sala... clubs de totes les disciplines han mostrat aquestes setmanes un dinamisme encomiable que ha permès fer més suportable aquesta aturada forçosa als seus esportistes
i a la vegada, seguir mostrant la seva activitat a
tothom.
Sense anar més lluny, les gimnastes del
Gràcia Gimnàstic i de l’Associació Esportiva

Gràcia han participat aquest cap de setmana
en un “trofeu” internacional online (totalment
gratuït) que ha enamorat aquesta consellera pel
seu enginy. Vídeos de nenes executant les seves
rutines a la catifa del menjador, o penjant-se de
pals de fregar convertits en improvisades barres
asimètriques, o resseguint les ﬁles de rajoles del
terrat mentre fan ﬂic-ﬂacs davant els aplaudiments de tota la família...
Els Tres Peons han participat amb èxit en un
trofeu en línia, mentre que els clubs de bàsquet
del districte han competit amb intensitat a la lliga virtual @lbvirtualcat.
Un cop més, l’esport ens ha demostrat que és
un gran vehicle de cohesió, de salut, d’amistat i
de bons hàbits. Ens ha mantingut connectats, entretinguts i en forma.
Fora de les xarxes, l’esport gracienc de la cistella ens ha donat la gran alegria d’haver aconseguit posicionar els seus equips a les millors categories del bàsquet català. No és cap regal. S’ho

mereixen pel treball ben fet i per l’empenta de les
seves juntes directives, els seus equips tècnics i
els seus jugadors i jugadores.
L’esport no només ens ha d’ajudar a mantenirnos sans davant aquesta pandèmia i protegir-nos
de futurs contagis. També, i sobretot, és una de
les activitats imprescindibles que ens permetrà
recuperar el pols vital un cop superada la difícil
situació que estem vivint.
Les administracions haurem d’estar a l'altura
dels nostres clubs i vetllar perquè puguin seguir
fent la seva activitat en el futur de la millor manera possible.
I per acabar, un últim desig: veure l’Europa a
2aB l’any vinent. Força, escapulats!

•

Documents
Envelliment actiu i
bancs del temps
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Els resultats del primer Congrés Universitari d'Economia Col·laborativa i Bancs del Temps,
celebrat a la Universitat Catòlica de València ara fa dos anys, es poden veure ara en format llibre,
on es recullen totes les ponències dels participants, entre els quals hi és Joseﬁna Altés, l'activista
gracienca experta en bancs del temps. Aquí recollim part de la seva aportació a la trobada.

«

E

n los tiempos actuales, el envejecimiento de las personas tiene
mayor trascendencia que en el
pasado y es causa de preocupación por diversos motivos. Por una
parte, el aumento de la longevidad (con las
consecuencias tanto económicas como de
salud que la acompañan), y por otra, la perspectiva de continuar alargando la edad prevista para la jubilación de las personas que
actualmente están trabajando, lo que hace
prever que su llegada a esa etapa se producirá en una situación distinta a la que se llega
en el momento presente.
Actualmente, en Cataluña, el 25% de su
población tiene una edad superior a los 65
años, y un 20% de este colectivo vive en situación de vulnerabilidad. El 60% del colectivo son mujeres. Tampoco debe olvidarse el
importante colectivo de personas en paro
de larga duración que envejece apartadas
del mundo laboral, con pocas o nulas posibilidades de incorporarse de nuevo a la vida
laboralmente activa, y que, por lo tanto, se
disponen de muchas horas libres que deben
llenar para no sentirse aburridas o incluso
víctimas de síntomas de enfermedades inexistentes. De hecho, profesionales de la medicina reconocen que existen en las salas de
espera de los centros de salud personas que
no están enfermas, simplemente están desocupadas y desanimadas.
Es necesario reorganizar esa etapa de
vida no-laboral, resultado de la jubilación
o del paro, preparándola con tiempo para
esos cambios que surgirán en su día a día,
con problemáticas añadidas en el estado de
ánimo (baja autoestima, soledad, desánimo,
precariedad económica, etc.).
Oﬁcialmente, se consideran personas
mayores aquellas que han cumplido los 55
años, aunque en la mayoría de los casos siguen siendo personas laboralmente activas.
Es en este momento cuando debe considerarse cómo llenar el tiempo libre en el futuro próximo, comenzando a participar (si no
lo han hecho con anterioridad) en actividades y hobbies, colaborando en proyectos sociales, etc.
El primer día laborable no-laboral tiene
para algunas personas un fuerte impacto
(incluso puede convertirse en un día depresivo), lo que les obliga a plantearse, por primera vez, qué hacer con tanto tiempo libre.
No es fácil cambiar los hábitos diarios fruto de muchos años de vida laboral activa,
marcada en muchos casos por el entorno
laboral, con horarios establecidos, responsabilidades asumidas y de relación con las
personas, por lo que puede ser motivo de
desconcierto mental, con el peligro de caer
en un estado depresivo que no facilitará la
reorganización de esa nueva forma de vivir
y de participar en la sociedad, y que incluso
puede afectar a la relación con sus familiares más cercanos.

Tampoco sirve apuntarse a cualquier actividad para sentirse bien. Es importante
realizar actividades acordes con los gustos
personales, actividades que ilusionen y en
las que posiblemente se conocerán nuevas
amistades, y en las que, a ser posible, se pueda ser algo más que un simple peón.
Los bancos del tiempo (BdT) ofrecen multitud de posibilidades de participación activa (como persona usuaria, gestora de la secretaría, etc.1), dando valor al tiempo y a los
conocimientos que cada persona inscrita pueda aportar. Con el intercambio de tiempo se
brinda la oportunidad a las personas receptoras del servicio de retornar dignamente
el favor a cualquier otra persona que forme
parte de la red (no es necesario retornar el
favor a la misma persona de quien se ha recibido). El modelo de valoración igualitaria
(hora x hora) de los BdT (nadie es más que
nadie) los convierte en un modelo único de
proyecto de ayuda mutua, así como de buenas prácticas de convivencia ciudadana.
Los BdT, como proyectos de buenas prácticas en convivencia ciudadana, ofrecen
multitud de posibilidades de participación
activa (como persona usuaria o como gestora del BdT), dando valor al tiempo y a los
conocimientos que cada una de las personas
inscritas puedan aportar.
Ofrecer los conocimientos acumulados a lo largo de la vida enriquece asimismo el proyecto del BdT y lo convierte en un
proyecto de valor inﬁnito, imposible de valorar a través de la economía convencional.
Sentirse útil y valorado por el entorno más
cercano refuerza la autoestima de las personas, e inﬂuye en su salud.
Otro punto que debe tenerse en cuenta es
la relación intergeneracional que se establece entre las personas que forman parte de
los BdT: el contacto con las personas más jóvenes del grupo permite a las de mayor edad
mantenerse al día de los conocimientos que
se van produciendo, formación vía transmisión oral y no formal, generada en un clima
de relación amistosa, imposible de encontrar en otros espacios. También el respeto
por la diversidad cultural, política y religiosa
(básica en el desarrollo del proyecto) ofrece
la posibilidad de compartir y ampliar conocimientos.
[...]

biografía

Joseﬁna Altés i Campà, nascuda a Barcelona el 26 de
desembre de 1953. Activista cultural gracienca, premi
Vila de Gràcia 2011 i Medalla d'Honor de Barcelona 2016.
Experta en Bancs del Temps. Jubilada actualment. Excoordinadora de la xarxa de Bancs del Temps de l'associació Salut i Família, co-fundadora del Banc del Temps
de Gràcia (2004) i de molts dels Bancs del Temps del
territori espanyol. Co-autora del llibre Bancos de tiempo, experiencias de intercambio no monetario (Graó 2009)
co-autora del llibre Altre formes de diner: dels vals al Banc
del Temps (Museu d'Art de Catalunya 2015), co-autora del
llibre Economía colaborativa y Bancos de Tiempo (Tirant
lo Blanch 2020). Actualment és sost-presidenta de la
Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo.
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Cartes al director

Ull de
dona

Tornar a l'escola?

Editorial

El zero més desitjat

P

assaven pocs minuts de les set de la tarda aquest dijous a la redacció
de l'Independent quan va vibrar el whatsapp de les bones notícies,
aquell que sona més aviat poc en el periodisme perquè la realitat al
cap i a la ﬁ és molt malparida. "Ja no hi ha malalts Covid a l'Esperança",
deia l'interlocutor sempre ben informat. Zero. El zero més desitjat. I
n'havien arribat a ser 99. Emoció inﬁnita, malgrat els pitjors tres mesos
de les nostres vides, no les nostres sinó les de tots.
L'Esperança, aquell hospital que des dels inicis del setmanari havia
estat un centre amb una mala
salut de ferro, tancat diversos
estius per les retallades i progressivament reobert en els
últims anys, s'ha convertit a
Gràcia en un símbol de superació de la pandèmia. El 9 de
març va ser el primer centre
de la ciutat a rebre pacients de
Covid perquè des del juliol de
2017 algun visionari a l'Ajuntament va tenir la idea de declarar-lo espai per a grans emergències i
aproﬁtar les plantes tancades del centre en cas de crisi sanitària. Un
mes després es van produir els atemptats de Barcelona però no va ser
necessari el seu ús.
Ara, quan Gràcia suma un miler llarg de casos conﬁrmats de coronavirus, l'Esperança ens alegra la setmana a últimíssima hora del tancament amb aquest zero i el tancament de l'última de les quatre plantes
que en aquesta crisi han acollit amb sort diversa veïns i familiars que
s'hi han tractat o que hi han treballat. Ara cal seguir treballant, amb
l'Esperança de nou com a hospital de referència, i perquè el centre sàpiga premiar els seus professionals amb unes millors condicions laborals.
Però aquest zero és espectacular, és la millor de les notícies. De tant
en tant, això del periodisme val la pena.

Ara cal treballar perquè
el centre sàpiga premiar
els seus professionals
amb millors condicions

•

A Vallcarca són gent d'extrems: sovint estan emprenyats pel
retard de les administracions en la reconstrucció del barri
però també hi ha bon sentit de l'humor, des dels temps gloriosos del MAVP. Una combinació de persistència i homenatge
als referents, amb una salpebrada d'ironia local, ha permès des d'aquesta setmana batejar oﬁcialment la plaça Uri Caballero a Google Maps, on
hi surt subtitulada com a "lloc de culte". El grup de treball de nomenclàtor de Gràcia i la ponència de nomenclàtor de ciutat ja poden dir missa...
El
dependent

Lola Capdevila

J

a fa temps que moltes ens preguntem on són les dones als nostres carrers? Aquests dies de conﬁnament
he mirat Els carrers de Barcelona: Gràcia
de Jesús Portabella (2013) per buscar-hi
resposta. I el que hi he trobat ha conﬁrmat el que ja sospitàvem.
Dels 382 noms de carrers, places, jardins –poquets– o passatges que conﬁguren la nostra Vila, només 10 carrers
porten el nom d’una dona! Anna Frank,
Anna Piferrer, Dolors Lleonart, Josefa
Rosich, Maria Baldó, Mariana Pineda,
Matilde (de Triola), Otília Castellví.
Noms nous 2015 – 2019: Jardins Maria

Hi ha prou Dones de
Pes que es mereixen
tenir el seu nom al
nomenclàtor de Gràcia
Mullerat i Passatge Isabel Vicente. Hi
podríem afegir, Dones del 36, Tres senyores, i, amb una mica d’esforç, Gal·la
Placídia i Virreina. I si ens ﬁxem en els
que porten el nom d’una Santa en trobem 11, de Mares de Déu 7 i curiosament, els que porten el nom d’un Sant
22. Aquí tampoc hi ha paritat.
Malgrat que l’equip del Nomenclàtor
de Gràcia, amb la consellera Tomàs al
capdavant, tenen com a prioritat posar
nom de dona als carrers nous, veig difícil revertir la situació. Tampoc és viable
restituir el que no hi havia. Fa segles que
les dones són invisibles. Només hi veig
alguna possibilitat si rebategem carrers.
Un dia s’haurà de fer. Hi ha prou Dones
de Pes que es mereixen tenir el seu nom
al nomenclàtor de la Vila de Gràcia.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Nomenclàtor

Tinc dos ﬁlls, un té un any i tres mesos i
l'altre té cinc anys. Ambdós estan escolaritzats dins l'etapa d'educació infantil, el
petit a l'escola bressol i el gran a P4. Sóc
mare treballadora i porto més de tres mesos compaginant teletreball i feina presencial amb la vida familiar, cosa poc compatible. Més que ningú, tinc ganes que de
nou s'obrin les escoles per poder deixar
els meus ﬁlls unes hores al dia i poder treballar amb unes millors condicions, però
no a qualsevol preu. Em sembla una passada que es pretenguin obrir les escoles
bressol i els parvularis, encara que sigui
només pels infants a partir d'un any i reduint la ràtio.
Per aquells que prenen aquesta decisió, dir-los que en una escola bressol, als
infants d'1 a 3 anys se'ls ajuda a menjar,
se'ls netegen els mocs, se'ls canvien els
bolquers, se'ls agafa en braços, se'ls consola quan es fan mal i ploren, se'ls fan petons i abraçades, se'ls renta la cara i les
mans abans i després de dinar... A més
a més, totes i tots es mouen per l'espai i
juguen amb material que es van passant
de mans en mans i de boca en boca. És
impossible controlar i prendre mesures
contra contagis.
És del tot incoherent que amb les mesures que s'han pres i s'estan encara prenent en cada fase de la desescalada es
plantegi obrir les Escoles Bressol i els
Parvularis amb atenció a infants, i es pretengui fer creure que estaran exempts de
risc els infants, els i les mestres i llurs famílies. Per molta mesura que es digui que
hi haurà de prevenció, no ens enganyem,
tots sabem que és paper mullat i que la
realitat serà ben diferent al que posa en
el paper, i sinó els convido a que passin un
dia en una escola bressol o a la classe de
P3 i vegin com s'hi treballa. Com se li diu
a un infant d'1, 2 o 3 anys "no mosseguis
això", o "no llepis allò", o "no t'apropis al
Pepet", o "no li estornudis al Fulanet"?
Impossible. Jo crec que cal conciliar. Però
busquem maneres més adequades. No
forcem la màquina. Així que emplaço als i
les polítiques que siusplau, pensin alternatives. Tot no val. Mar Colàs

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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Roger Gispert, Castellers de la Vila de Gràcia

Embaràs en temps
de Covid-19

Cultura participativa

Carina Bellver

N

o, aquest no és el millor any per
embarassar-se. Com ha passat amb
tot, el corona-bitxo també ha fet
capgirar l’atenció a les gestants en la
sanitat pública. S’han frenat les visites
mèdiques, que ara són telefòniques; s’ha
prohibit l’entrada d’acompanyants a les
ecograﬁes; s’han anul·lat les classes pre
i postpart i s’ha reduït al màxim l’estada
als hospitals, sense dret a visites: tan sols
1 dia per als parts vaginals i dos per a les
cesàries sense complicacions. Malgrat
que ens hagués agradat poder gaudir de
tots els nostres drets recollits a la sanitat
pública -cosa que no ha estat així-, entenem que la major part de les decisions
sanitàries que s’han pres són per al bé de
les pròpies gestants. Per contra, les decisions polítiques previstes durant el desconﬁnament han obviat un col·lectiu pre-

Les decisions polítiques
han obviat un col·lectiu
preferent i vulnerable
com és el nostre
ferent i vulnerable com és el nostre. Aquí
les administracions s’han oblidat de les
embarassades. No tenim cap franja horària especíﬁca i se’ns obliga a sortir entre les 6 i les 10 del matí (quan a les que
ens pesa la panxa estem encara dormint
després de les habituals nits d’insomni) o a partir de les 8 del vespre, sense
sol, esquivant la marabunta de runners,
quan hi ha més gent al carrer i ja no ens
aguantem dretes. A tot això se li sumen
les limitacions en mobilitat que representa l’embaràs conﬁnat, el més semblant a un embaràs secret, sense veure
família i amics. I no parlem de l’afectació psicològica de la pandèmia: por al
contagi, dubtes sobre l’afectació a fetus
i nadons, canvis constants de protocols
sanitaris… per no dir aquelles gestants
que s’han vist afectades per la mort d’un
familiar, d’un amic o per la crisi econòmica.

•

Gràcies al suport de:

F

a uns dies, l'Ajuntament de Barcelona anunciava un
concert als terrats amb artistes de renom. Artistes
que no cobraven per la seva actuació, però sí que hi
havia una despesa important per qüestions tècniques, que s'enduia una productora coneguda que
va assumir-ne el cost arran de la polèmica. Finalment el
concert es va suspendre i uns dies després es podia llegir
a VilaWeb un article d'opinió sobre el model cultural de la
ciutat, sobre el que crec que cal reﬂexionar.
I és que, precisament aquest concert, que segur que estava organitzat amb la millor de les intencions, posava en
evidència un model cultural de ciutat que han dut a terme
governs de diferents colors i que sembla que no canvia.
Un model de grans esdevinements com ara festivals, concerts massius a la Mercè, etc, als que s'hi destinen grans
pressupostos i que obliden la proximitat dels nostres barris. Aquest és només un exemple d'un model cultural que
porta els ciutadans i ciutadanes a ser consumidors i no
elements participatius.
Aquests dies, segurament, hem tingut l'oportunitat
de conèixer veïnes i veïns amb els quals amb prou feines
ens saludàvem. Hem pogut descobrir el talent d'algú que
sortia a cantar o a tocar un instrument, i hem vist com
músics que compartien pis es feien famosos; potser hagués estat bé trobar una fórmula que permetés potenciar aquesta realitat i donar-la a conèixer. Mentre ciutadans
anònims s'autoorganitzaven des dels balcons per oferir
entreteniment, des de la casa gran, en lloc d'adonar-se
d'aquesta situació i potenciar-la o difondre-la, preferirien
tornar a organitzar un altre gran esdeveniment.
Passa el mateix en altres àmbits; posem pel cas les
Festes Majors dels barris: per una banda es destinen
grans pressupostos a la Mercè mentre que les Festes
Majors menys conegudes (no em refereixo ni a Gràcia ni a
Sants), sobreviuen com bonament poden amb pocs recursos. Tenen la il·lusió i l’esforç de pocs veïns, i en tenir poc
pressupost i haver de fer fórmules imaginatives per organitzar actes, fa que molts cops siguin poc atractius; això
diﬁculta que d'altres veïns i veïnes s'impliquin o es facin
seu el projecte. Aproﬁtem aquests espais de festa local
perquè siguin trobades de participació i descobriment de
talent cultural que tenim a prop i que potser no ens n'hem
ni adonat.
Aquests dies, la ciutat ha deixat de ser un parc temàtic, hem pogut passejar pel Parc Güell sense turistes i sobretot hem conegut les nostres veïnes i veïns, aproﬁtem,

Mentre ciutadans anònims
s'autoorganitzaven des dels
balcons per oferir entreteniment,
des de la casa gran, en lloc
d'adonar-se d'aquesta situació
i potenciar-la o difondre-la,
preferien tornar a organitzar
un altre gran esdeveniment
doncs, la inèrcia, per fer un gir al model de grans esdeveniments. Segurament cal valentia, perquè el gran públic
està acostumat al consum i no a la participació directa,
però estic segur que a la llarga aconseguirem una ciutat
més rica, més plural, més solidària i més participativa.
Així doncs, en la mesura que es pugui, deixem que siguin promotors privats qui promoguin festivals i macro
concerts o similars, i que sigui l'administració pública qui
potenciï la cultura de carrer. Si creiem que la ciutadania
ha de poder decidir on es produeix despesa pública amb
pressupostos participatius, si creem taules de participació
ciutadana, si volem realment canviar la ciutat i la societat,
fem-ho també en la cultura.

•
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Gerard Goday, estudiant de Ciències Polítiques de la UPF

Prioritzem, si us plau...

L'independentisme
pragmàtic, un fracàs?

L

a veritat és que, darrerament, és
bastant complicat posar-se aquí davant de l’ordinador i escriure sobre
algun tema que no s’hagi explicat per
activa i per passiva. Podria parlar de
la vergonya que per mi signiﬁca que
la majoria haguem d’estar seguint un
munt d’obligacions i exigències: distància, mascareta, activitats limitades
en aforament...que fan molt difícil que
la cultura popular, el teatre, el cant coral... reprengui la seva activitat, però
en canvi pugui haver-hi futbol, bàsquet...aquests esports que els governs
pensen que són necessaris per aixecar
els ànims i entretenir al poble, això sí,

A

ra fa 15 dies vaig llegir un article d'opinió a l’Independent anomenat “L’independentisme pragmàtic, un fracàs”. Al voltant d’aquell article em
van sorgir diverses reﬂexions, plasmades en les
properes línies.
Començarem per on toca: El principi. El 7 de gener
d’enguany, Pedro Sánchez va resultar investit president
del Gobierno de España a causa de l’abstenció d’ERC.
Aquesta abstenció va ser a canvi de la famosa “taula de
diàleg”. Aquest pacte va provocar que per primer es trobessin ambdós governs per establir les bases de la taula.
Aquell primer contacte va suposar, principalment, dos
fets: El primer, que el MHP Torra liderava la representació del govern català. I la segona, que això havia de suposar una programació de les pròximes trobades bilaterals
de la taula de diàleg.
En el dia de la investidura, pràcticament ningú s’imaginava l’abast que malauradament ha acabat tenint la
Covid-19. Per tant, la resposta del Gobierno a aquesta
era encara més impredictible. Per tant, criticar la decisió
presa abans de saber que hi hauria aquesta reacció concreta a la pandèmia mundial em sembla que és demanar
als diputats fer una feina que no és la seva: la futurologia.
Cal matisar que la primera trobada de taula de diàleg
no s’ha cancel·lat sinó que s’ha postposat, per motius de
causa major –força obvis-. Per tant, a hores d’ara criticar
o lloar els resultats de la taula de diàleg em sembla molt
precipitat; crec que tots aquells que la volen morta per
autocomplaença s’hauran d’esperar.
Cal ser sincers: Jo, amb la taula, sóc molt escèptic.
L’Estat Espanyol, en el “millor” dels casos ens oferirà un
nou Estatut. El qual serà totalment insuﬁcient. Ara, quan
ﬁnalment fracassi la taula de diàleg, si fracassa, se’ns
obrirà un nou escenari, on els detractors de la taula tindran dues opcions.
La primera, començar una campanya de desgast a
ERC, “veieu com la taula no ha funcionat!?”. Aquesta opció seria molt autocomplaent “tenia raó des d’un principi!”, però completament improductiva per a la consecució
de l’Estat propi.
La segona, reaﬁrmar l’argumentari independentista.
Des del 15M, s’ha anat repetint un mantra que deia que
amb Podem al Gobierno es podria fer un referèndum.

Josep A. Torralba

Ara es dóna la situació d’un govern de coalició PSOE-UP,
que és el govern que en teoria hauria de ser més “amable” cap a les tesis independentistes que ens pot oferir
Espanya. El trencament d’aquest mantra, d’aquesta manera de pensar, pot suposar una ﬁnestra d’oportunitat

A hores d'ara criticar o lloar els
resultats de la taula de diàleg
em sembla molt precipitat
per augmentar el nombre d’independentistes. Alguns
podran dir “ja està aquest parlant d’eixamplar la base”
com a crítica. Però no hi acabo de veure el problema amb
“eixamplar la base” (l’expressió mai m’ha convençut,
però ja ens entenem). Mai, en cap elecció, l’independentisme ha superat el 50% dels vots. I això és una realitat
que hem d’assumir i revertir-la, en serà una oportunitat.
D’aquesta tria depèn, a parer meu, part de l’èxit de l’independentisme.

•

Atur, sanitat, economia,
comerç... deuen ser
problemes més fàcils
de portar amb futbol
des de casa, no sigui que enfonsem el
negoci de les televisions, i que, amb decisions molt ridícules, podran practicar. Atur, sanitat, economia, comerç,
turisme...deuen ser problemes menys
prioritaris, o més fàcils de portar amb
futbol. Millor explicaré que el Rebost
Solidari de Gràcia i l’ACIDH estan demanant el màxim suport possible per
poder complir amb els seus objectius.
El Rebost ajuda a unes 1.200 famílies i
moltes entitats, CVG, CE Europa, Festa
Major, Sant Medir... estan intentant
ajudar a fer la recollida de les necessitats urgents de cada setmana, posant
taules amb voluntaris. L’Europa, dimarts de 17 a 20h i a Can Musons, divendres de 19 a 21h. L’ACIDH ha obert
una campanya de mecenatge per ajudar a seguir atenent a persones amb
Intel•ligència Límit i Discapacitat Lleu
en aquesta emergència, amb tres tipus
de kits, de diferents estils, però tots bàsics. Estan a migranodearena.org.
Sí, sembla un anunci, però tinc clar
què hauríem de prioritzar.

•

Gràcies al suport de:
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Breus

Cicle de converses
amb les artistes
que han exposat
a la Fontana
L'Espai jove la Fontana ha
posat en marxa aquesta
setmana Entre Cavallets,
una iniciativa per donar
a conèixer les dones
artistes que han participat
en les exposicions de
l'equipament gracienc els
darrers mesos. Així, cada
dimarts es penjarà una
conversa nova als canals
d'instagram i youtube de
la Fontana on les joves
artistes expliquen com
viuen l'art o què hi ha
darrera de cada obra. La
primera en arrencar ha
estat Clara Pous; després
ho faran Paula Catalan,
Maria Gargot, Embossades
i Carola Bagnato. I dilluns
29 de juny s'ha programat
un col·loqui en directe amb
totes les artistes.

La galeria
Miluna mostra
el procés creatiu
de Dina Atencio

La galeria Miluna mostra
en el seu recent blog
l'experiència creativa de
la pintora Dina Atencio
amb l'obra Detalle de
Vermeer, que l'artista va
realitzar a Praga i que ara
es pot trobar a l'espai de
Providència, juntament
amb d'altres obres de
l'artista, on la ﬁgura
femenina n'és protagonista.

Cultura
La Badabadoc trasllada
la programació al
setembre amb més
producció pròpia
La sala aproﬁta els mesos de tancament per repensar el
projecte i preparar la seva participació al GREC virtual

Silvia Manzanera

L'espai reduirà
la quantitat
d'obres per poder
mantenir-les més
temps en cartellera

A

diferència del cinema, les
sales de teatre -sobretot
les més petites- ja han assumit que no podran reprendre l'activitat amb
públic ﬁns al setembre. És el cas de
la Badabadoc, l'espai de Quevedo
que ha aproﬁtat aquestes setmanes de conﬁnament per repensar
el projecte i dirigir les energies
cap a la nova programació, ja per
després de l'estiu. "Quan encara
no s'havia declarat l'estat d'alarma vam intentar readaptar l'aforament a la nova situació però
vam veure que era insostenible,
així que obrirem quan tinguem
el 100% de públic", explica Àngel
Grisalvo, co-director de la sala.
Com molts d'altres espais i projectes culturals, la Badabadoc ha
portat a terme algunes activitats
a les xarxes, com ara les "xerrades confinades" que han proposat durant el mes de maig amb les
companyies de les obres que tenien programades, i que ha servit
per mantenir-se actius però sobretot, com explica Guada Cejas,
co-directora i directora artística
de La Badabadoc, "per homenatjar les companyies de teatre". Amb
aquest mateix format, la setmana
vinent ja tenen previst un nou cicle
d'aquestes trobades, aquesta vegada amb creadors i directors argentins, seguint la línia marca de

La sala també ofereix als artistes un espai per presentar les obres. Foto: Cedida

Lectures dramatitzades o
clàssics, a la sala online del
Lliure. Les properes propostes
del Lliure a la sala online inclouen
diverses lectures dramatitzades
per descobrir espectacles de
nova creació, i quatre clàssics
de la literatura repensats per a
públic infantil i juvenil ('Terra
Baixa', 'Antígona', 'Rei Liró' i
'La Casa de Bernarda Alba')

la casa de fer de pont amb Amèrica
Llatina. Precisament aquest interès per apropar el teatre llatinoamericà i el català va donar com a
resultat el Catbasur, un festival de
teatre unipersonal per potenciar
i intercanviar coneixements, fent
de pont entre artistes, companyies, obres, programadors i públic,
i que enguany celebrarà segona
edició a ﬁnals d'any. "Volem seguir
apostant per aquesta proposta, tot
i que encara no sabem si haurem
de fer alguns canvis", Grisalvo.
Després d'aquest procés de "reﬂexió" obligat, la direcció de la sala
es reaﬁrma com a espai d'exhibició però també pretén incrementar l'aposta per la producció pròpia. "Reduirem el número d'obres
perquè també volem mantenir-les
més temps en cartellera, així com
potenciar una línia de propostes
més alternatives", explica Àngel
Grisalvo. Ara, l'objectiu més proper de la Badabadoc és l'aportació
que faran a la secció virtual que el
festival GREC ha afegit a la seva
programació d'enguay.

•

La Casa dels
D
Contes es
prepara per a
noves activitats
S. M.

L'espai preveu reactivar la programació
cultural el cap de setmana del 19 de juny

esprés de dos mesos tancat,
la Casa dels Contes ha tornat
a aixecar la persiana per començar a preparar i adequar l'espai perquè tot estigui a punt per
reprendre l'activitat cultural, que
les seves responsables han previst
pel cap de setmana del 19 de juny.
Tot i que encara estan parlant
amb els artistes i les companyies,
l'espai preveu acollir diferents
propostes -tant infantils com per
a públic adult- que tindran lloc
al pati en una franja horària de
les 20 a les 22 hores. Aquests dies
també serviran per preparar altres iniciatives que l'associació
vol tirar endavant, com ara un
espai d'exposició i venda de diferents peces i objectes d'art.

•

L'espai de Ramón y Cajal, 35 s'ha reactivat aquesta setmana. Foto: A.Vilardaga
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El CAT tanca
L'Estradivirus
amb 14.700
seguidors a xarxes

El repor

La germana gran de l'Ona
L'Independent visita la llibreria de Pau Claris 94 un dia abans de l'obertura, amb la
Monserrat Úbeda amunt i avall enllestint l'espai; "Tranquil tothom: Ona Gràcia segueix"

S.M.

V

isitar una llibreria hores
abans que obri al públic
resulta gairebé un privilegi. Tot i que es diumenge i fase
zero encara, hi ha cert moviment a Pau Claris i són pocs els
que es resisteixen a aturar-se
davant les portes d'Ona Llibres
per tafanejar. I és que l'expectativa del nou projecte que dirigeix la Montserrat Úbeda
-avalat per l'empresari Tatxo
Benet- ha estat molt alta des que
es va anunciar el novembre de
2018 que Ona tornava al centre
de la ciutat, justament a pocs
metres de la botiga original, la
de Gran Via 654, fundada per
Josep Espar Ticó, Jordi Úbeda i
Ermengol Passola. “Jo encara no
puc passar per davant”, assegura la Montserrat Úbeda, “la Gran
Via no és res del que era, només
en queda la placa de la llibreria
però se’m fa difícil acostar-m’hi”.
Per on sí passa cada dia és per
l’Ona Gràcia, ara la germana petita, la que va recuperar l’esperit combatiu dels seus orígens en
un espai del 217 del carrer Gran
el 2013. “En aquesta primera etapa no podré ser-hi tant, però la
llibreria de Gràcia seguirà 100%,
igual que sempre”, conﬁrma la

Montserrat Úbeda, al mostrador d'Ona Pau Claris, el passat diumenge. Foto: SM

seva propietària. La nova Ona
manté ﬁdel els trets identitaris del projecte: “dedicació a la
cultura, la llengua i el país”. Els
llibres i la literatura en català -tant originals com traduccions- son des d’aquest dilluns les
protagonistes d'un espai de més
de 1.000 m2 repartits en dues
plantes amb un fons de 50.000
llibres: a dalt, una secció d'infantil i juvenil, una altra dedicada a
primeres edicions on es troben
veritables joies, i Art Libris, llibres que són objectes d'art i que
ﬁns ara només es venien a les
galeries d’art. La segona planta

L'espai de la Bookeria, ara tancat ﬁns a nova fase. Foto: SM

Gràcies al suport de:

es remata amb la Bookeria, un
espai polivalent que farà -quan
es pugui obrir- de saló de lectura, un lloc amb taules, cadires i
àrea d’activitats on tindran lloc
algunes presentacions, i on es
podran consultar uns 15.000 llibres de segona mà, que tindran
la seva versió a la venda a la primera planta. Llueixen grogues
i mítiques als prestatges de la
Bookeria, entre d’altres, les colleccions de les Millors Obres
de la Literatura Catalana i de la
Literatura Universal.
La música, per la seva part, té
espai propi a la primera planta

i també és un tret diferencial de
la nova llibreria. “A quin lloc entres i sona Manel, o pots trobar
CDs de cobles o sardanes, que és
la música tradicional i popular
del nostre país per molt que a
molts no els agradi”, es pregunta Úbeda, mentre acaba d’ordenar els discos de Lluís Llach o
Antònia Font. Per a ella aquest
racó és especial i recupera els
vincles de l’Ona original amb la
música, “oxigen per viure”. “La
idea és que sigui un espai on puguis trobar de tot, també vull fer
un apartat de jazz”.
Perfeccionista ﬁns l’últim detall, no para quieta amunt i avall
perquè “ja queden poques hores” per rebre els primers clients
i encara “s’ha de fer molta feina”. No han acabat de col·locar
els títols de novetats que donen
la benvinguda als visitants i discuteix amb el Max (un dels seus
treballadors) quins són els més
adequats. Per a la Montserrat no
hi ha cap dubte (“els dels presos
polítics”). Per això ja vindrà, de
moment segueix atrafegada perquè tot estigui més que a punt,
distàncies de seguretat i gel per
a les mans inclosos. Fins i tot
ha convidat clientes de la botiga
de Gràcia, privilegiades que es
passegen per una llibreria sense
gent, només llibres.

•

A la segona planta es troba la secció de primeres edicions i Art Libris. Foto: SM

S.M.

L

’Estradivirus, la plataforma de continguts folk en línia que el Tradicionàrius ha
mantingut activa des del 18 de
març al 13 de maig, tanca amb
33 'lives' de Tradialsofà amb
Marcel Marimon, Ballaveu,
Corrandes són Corrandes, La
Companyia MINIMíssimA, Pau
Benítez, Ricard Ros o Cor de
Carxofa, 50 dies de Grallers als
balcons, 375 cançons de la llista a l'Spotify, 5.212 lectures dels
butlletins, 14.094 pàgines visitades a tradicionarius.cat o 14.700
persones en xarxa a facebook,
instagram i twitter; unes xifres
que els responsables del CAT
conﬁrmen que ha estat una experiència positiva perquè l'activitat "no es va aturar sinó que
es va traslladar des de l'espai
físic al món digital", i els ha permès sumar nou públic.

•

Breus

El concurs literari
de Festa Major
rebrà obres ﬁns
al 10 de juliol
El concurs literari que
organitzen el Centre,
Sant Medir i la Fundació
Festa Major ha ajornat la
recepció de les obres ﬁns
al 10 de juliol i només es
podran lliurar de forma
telemàtica. L'entrega
de premis també queda
ajornada a ﬁnals de juliol i
l'acte s'emetrà pels canals
digitals durant les festes.
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Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La torratxa

101 dies
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

E

L'Elisa, una de les fundadores de Cultivalia Senegaal, enfocada sobretot en l'impuls de les zones rurals d'aquest país africà Foto: Cedida

Voluntat i determinació

U

n projecte que parteix del no-res. Construït des de
zero a partir d’una inspiració. Així és com sorgeix
Cultivalia Senegaal. Aquesta és la història de com,
amb la suﬁcient voluntat i determinació, algú pot
engegar una acció solidària i de cooperació.
Va ser un viatge amb amigues al Marroc el que va acabar
de conscienciar l’Elisa, una de les fundadores de Cultivalia
Senegaal. “Observar de prop la pobresa i injustícia a què
s'havien d'enfrontar les persones que ens trobàvem en àrees
rurals ens va fer preguntar-nos si hi havia alguna cosa que
nosaltres poguéssim fer per ser part del canvi”, explica.
I dit i fet. Un cop tornades a casa, dues metgesses i una
biotecnòloga, especialista en ciència vegetal, van començar
a fer un estudi sobre projectes de cooperació existents que
tractessin un tema sobre el que ells tinguessin suﬁcients
coneixements: millorar la salut i la nutrició de les persones
a través de les millores en l’agricultura. És al novembre de
2015, amb el primer viatge a Senegal, quan neix Cultivalia.
El seu objectiu es va centrar en donar un impuls a les zones rurals del Senegal. Més d’un 70% de la població d’aquest
país treballa directament al sector primari i, per tant, millorar les condicions de l’agricultura i la ramaderia signiﬁcaria
millorar la seva font d’ingressos i d’aliments.
Partint d’aquesta base, en aquests cinc anys Cultivalia ha
avançat molt. Han portat a terme sis projectes, han aconseguit crear centres d’investigació agrònoma i han teixit una
xarxa de col·laboració al Senegal que inclou, ﬁns i tot, diverses institucions polítiques. Entre les seves tasques d’asGràcies al suport de:

sessorament i ajuda als agricultors i ramaders, l’Elisa ens
n’anomena diversos exemples: “hem realitzat l'aprofundiment dels pous dels camps de l'associació d'agricultors
per a aconseguir la capa freàtica, permetent tenir aigua tot
l'any; hem col·locat una tanca vegetal al voltant dels camps,
buscant una solució ecològica a l'absència de tanques dels
camps de cultiu; hem introduït la quinoa com a llavor d'autoconsum per augmentar el contingut proteic, molt escàs
en la seva dieta; hem realitzat formacions als agricultors
sobre malalties de les plantes o tècniques de reg; hem començat a implantar reg per degoteig en els camps de cultiu,
enfront del reg tradicional que gasta molta més aigua, un
bé molt escàs”. Un dels projectes del que es senten més orgulloses és el de l’Apoderament integral de la dona. Aquest
té com a objectiu el fomentar la independència econòmica i
personal de la dona al Senegal a través de tres associacions
de les comunitats on treballen. L’ajuda es concreta mitjançant cursos de formació i ﬁnançant activitats.
En aquest temps Cultivalia s’ha consolidat tant al territori que els pobles veïns ja han començat a sol·licitar la seva
ajuda, especialment en associacions de dones. I el seu pla
de cara al futur és estendre-hi la seva petjada. L’Elisa aﬁrma
que aquest futur està en mans dels seus beneﬁciaris. “Ells
són els que realment prenen la iniciativa i per això creiem
que la motivació és alta i l'abandonament dels projectes,
baix”. Tota aquesta ajuda partint del no-res. Construint des
de zero a partir d’una inspiració sobrevinguda al Marroc.
Qüestió de voluntat i determinació.

•

n tota la nostra vida mai havíen
passat tants dies. Sense veure’ns
d’aprop, sense abraçar-nos. Ni quan
vaig marxar a Austràlia, ni quan has
fet algun dels teus viatges per estalviar. Ha hagut de venir una pandèmia
global per separar-nos per decret i com
sempre tu li has posat emoció extra a
l’aventura, amb dies de navegar sense rumb, amb vols d’última hora. Però
el cert és que hem passat el gruix dels
dies d’aquest conﬁnament duríssim a
8 quilòmetres de distància, un abisme
per les absurdes fronteres de la normativa. Quina norma pot impedir-te
estimar una mare? Com es mesura en
graus de risc la visita a qui t’ha donat la
vida? He imaginat mil i una vegades el
moment de retrobar-nos. Podrem estalviar-nos l’abraçada? Volem viure un dia
més sense abraçades? Crec que tots dos
coincidim en la resposta. Convindrem
que aquest 2020 ens està posant a pro-

Quan t’he intuït
perduda, he intentat
insuﬂar-te dosis
d’optimisme realista
va. Pocs saben de quina manera. Que la
vida era fràgil ja ho sabíem, tu ens han
ensenyat a viure com si fos l’últim dia.
Ara hem après a tornar-te, en una proporció ínﬁma, 39 anys sencers de cures.
Quan t’he intuït perduda davant la càmera, he intentat insuﬂar-te dosis d’optimisme realista. Quan t’he sabut trista,
no saps les llàgrimes que m’han caigut
mentre compartíem silenci a les trucades. Pot la por canviar la història de
l’espècie humana? Per què a la notícies
no en parlen, de l’amor cap a la mare?
Dilluns farà 101 dies. I que caiguin les
fronteres perquè d’aquí no passa.

•

