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Maria Salvo: "El paper de la
dona en la lluita antifranquista
no s'ha reconegut prou"
"A les víctimes del franquisme no se les ha valorat com cal; això és una lliçó
pendent", diu l'activista i fundadora de Dones del 36, que dimecres fa 100 anys

Carina Bellver

S
Maria Salvo, a casa dels seus nebots, d'on no ha sortit en els últims dos mesos. Foto: Família Salvo
Gràcies al suport de:

e’n fa creus que estigui a
punt de complir 100 anys
després de tot el que ha
viscut en un segle, sempre
a primera línia de l’activisme polític: la guerra, l’exili, els
camps de concentració, l’activisme
clandestí a la JSU contra la dictadura de Franco, les tortures, un judici
sumaríssim, 16 anys de patiment a
diverses presons franquistes infectes… I ara, com a cirereta, el confinament pel coronavirus. Maria
Salvo és una supervivent, una dona
valenta, intel·ligent, massa moderna per al seu temps, amb uns principis socials i polítics ferms que li

marquen el caràcter i amb qui sempre és un plaer conversar. Aquesta
vegada, però, la pandèmia global
ens obliga a fer-ho per telèfon.
T’imaginaves que arribaries als
100 anys?
No m’ho pensava pas! És insòlit arribar al centenari i jo mateixa no
acabo d’entendre com hi he pogut
arribar, després de tantes coses
que he viscut. Ara, als meus 100
anys, faig balanç i em sembla que
no pot ser que m’hagin passat tantes coses. Però la vida continua! I
tinc molt de temps per reﬂexionar
amb calma, en contra de la societat actual, on la gent té molta pressa i on tot es vol ràpid.
continua a la pàgina 2
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La mobilització
pels presos dels
dilluns torna
per sorpresa

A.B.

N

o hi havien faltat ni un
sol dilluns des que la justícia espanyola va començar a engarjolar els dirigents
independentistes. Més de cent
convocatòries. Però la crisi sanitària, com amb tot, va aturar
des del 16 de març la concentració setmanal a la plaça de la
Vila que organitza la plataforma Gràcia Llibertat i la protesta va passar a fer-se a través de les xarxes. Dos mesos
després aquest dilluns, si bé
ja s'havia anunciat una trobada virtual més amb la presència de l'actor Manel Barceló
-darrerament implicat en la
reivindicació veïnal per salvar Can Vallmitjana-, un nucli
dels impulsors havia quedat a
la plaça per fer una acció simbòlica, una pintada a terra i
unes ﬂors, però el boca a boca
va córrer depressa i ﬁnalment
s'hi van aplegar unes desenes
de manifestants, que també hi
van aportar algunes espelmes.
El retorn, que oﬁcialment s'havia de fer dilluns que ve, es va
avançar vuit dies i no hi van
faltar aplaudiments i crits a favor de la llibertat dels presos
polítics.
Vídeo a independent.cat

•

Breus

Tensió pel dret
de manifestació
entre Mossos i
independentistes
El pas endavant
de l'esquerra
independentista i els
moviments socials pel
dret a manifestació, que
es va iniciar dimarts amb
una primera concentració
a la plaça de la Vila i que
els incidents -amb una
detenció- van comportar
una segona convocatòria
dimecres que es va acabar
fent a la Virreina tindrà
continuïtat cada dimarts
a les 20 hores a Gràcia i a
altres barris i municipis,
des de Xàtiva a Cardedeu.
Els manifestants, que
denuncien una acció dels
Mossos en funció del
signe ideològic, han rebut
el suport de 47 col·lectius
de tot el territori.

Política
Maria Salvo: "No s'ha
reconegut prou el
paper de la dona en la
lluita antifranquista"
"A les víctimes del franquisme no se les ha valorat com cal; és
una lliçó pendent", diu l'activista, que dimecres fa 100 anys

Carina Bellver
ve de la portada

I quin balanç en fas de l'experiència acumulada d’un segle de vida?
Penso en tantes coses que he viscut! Li dono voltes a certs moments i m’adono que hi ha decisions i situacions que ara no
repetiria o les faria d’una altra
manera. Entenc que és normal,
per l’edat i per la situació: l’experiència és la mare de la ciència! Ara
tinc molt de temps per analitzar
la meva vida i treure conclusions
diferents. No puc dir que me'n penedeixi de res que hagi fet. Però
ara m’adono que no faria coses que
abans pensava que eren primordials i, amb la perspectiva dels 100
anys, t’adones que potser no ho
eren tant. I em dic: Caramba! Ara
ho faria diferent. Però bé, cadascú
viu el seu moment i cadascú té el
seu moment.
Només et faltava ara passar un
conﬁnament per coronavirus…
Si, són moments complicats per a

"Tinc molt
de temps per
reﬂexionar contra
la societat actual,
on tot es vol ràpid"
tothom. Sort que la meva família
va decidir treure’m de la residència de Lesseps on hi estava vivint
dies abans que es decretés l’estat
d’alarma. Ara visc amb els meus
nebots, a casa seva i no he sortit
al carrer des què es va decretar el
confinament. Esperem que tota
aquesta situació se solucioni ben
aviat. Ara crec que ja he viscut tot
el que havia de viure i, sense ser
dramàtica, penso que la vellesa és
una última etapa desagradable,
perquè té un camí molt llarg.
La teva vida ha estat marcada per
l’activisme polític antifranquista.
Creus que s’ha reconegut el paper
de les dones en aquesta lluita?
No se’ns ha reconegut prou aquest
paper. Les dones sempre ho hem
tingut més complicat que els ho-

Maria Salvo, asseguda al sofà de casa dels seus nebots, aquesta setmana. Foto: Família Salvo

mes. Per exemple, a les presons,
els homes estaven millor atesos
perquè tenien les seves dones fora
ajudant-los mentre que les preses
estaven soles, ja que la majoria tenien el marit empresonat i, a més,
s’havien de fer càrrec de les criatures. Tampoc s’ha parlat prou dels

camps de concentració de dones i
nens, com en el que vaig estar al
nord de França. No se’ns va reconèixer el nostre paper abans i tampoc es reconeix ara. La dona actual
intenta tenir el seu moment però
és molt difícil, perquè hi ha molts
interessos creats.

Creus que, 81 anys després, falta
una condemna expressa del franquisme en forma de llei per part
de l’estat espanyol?
A les víctimes del franquisme no
se les ha reconegut com cal. Això
és una lliçó pendent i no s’ha analitzat prou.

•

Un segle de lluita
Carina Bellver

E

ns vam conèixer fa gairebé 20 anys a
Ràdio Gràcia i des d’aquell dia no hem
perdut el contacte. Sota aquella aparent fragilitat de dona octogenària, em va
seduir la seva fortalesa, el seu caràcter i les
seves conviccions, que mai ha traït. Un cervell que sempre ha anat a mil revolucions.
I és que la Maria és molta Maria. No té pèls
a la llengua, diu les coses que pensa tal com
són, sense condescendència, t’agradin o no.
I això és un valor que escasseja en aquests
temps que corren de falsedats i caretes. Per
això, a banda d’una bona amiga, sempre l’he
considerada la meva mentora. Malgrat que
ens separin tres generacions, és brutal la
seva capacitat de connectar amb gent més
jove. Deu ser per aquesta modernitat de
pensament que tant la caracteritza i que no
li va amb l’edat, que la rejoveneix. Sempre
fèiem broma: és una dona jove atrapada en

un cos ple d’arrugues. Per això a vegades un
s’oblida del segle que porta a l’esquena... i
no un segle lleuger.
La Maria ha estat protagonista dels principals esdeveniments històrics dels últims
100 anys. I els ha patit en la seva pròpia
carn, sent víctima d’una dictadura que li va
robar la joventut i li ha marcat la vida, ﬁns
al punt que les tortures no li van permetre
tenir ﬁlls. Una donassa que admiro per moltes coses: per la seva valentia, per la seva
solidaritat, per la seva capacitat de lluita
incansable contra la injustícia de qualsevol tipus, per la seva mirada crítica i aﬁlada.
Fidel als seus, sempre pensant en els altres,
sempre amb ganes d'ajudar i de participar
políticament de l’actualitat del moment, en
els darrers anys la vellesa li ha mermat la
mobilitat per poder fer encara més del que
ja ha fet. Perquè ella mai en té prou. Per tot
això i per molt més, només li puc desitjar
un feliç aniversari centenari!
PD: tant per qui la conegui com per qui
no, recomano la seva biograﬁa El daño y la
memoria: las prisiones de Maria Salvo, de
l’historiador Ricard Vinyes.

•
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Arrels compta 45
persones que
viuen al carrer
a Gràcia
La Fundació Arrels ha
publicat el recompte
anual de persones que
viuen al carrer de nou per
districtes amb 45 casos a
Gràcia, fet que representa
un cert descens respecte
dels 63 casos de l'any
passat, si bé enguany
amb la duresa afegida
de no poder-se conﬁnar.
El treball de camp es va
fer el 14 de maig passat.
L'evolució dels últims
anys segueix registrant
pujades i baixades
constants: dels 48 casos
del 2016 es va passar als
29 del 2017 i als 52 del
2018 i als 63 de 2019, i ara
a la reducció ﬁns a 45.

La Festa Major
de Primavera
suspèn la
seva quarta edició
La Festa Major de
Primavera, que han
impulsat els moviments
socials des de 2017 a
la plaça de la Vila en
record dels orígens
de la festa que se
celebrava al maig, no es
farà enguany després
que els impulsors així ho
hagin decidit, sobretot
a causa del conﬁnament
de les darreres setmanes.
"Ens plantejàvem
convocar la primera
reunió preparatòria
quan va començar el
conﬁnament", apunten
fonts de l'organització.
L'última edició es
va fer el 17 i el 18 de
maig de 2019 i es
coordinava amb la diada
dels diables de la Vella.

Societat
Les terrasses dels bars
es podran ampliar si
no superen el 50% de la
superfície de les places
L'aplicació a Gràcia genera dubtes entre els tècnics municipals

Albert Balanzà

E

l decret que prepara l'Ajuntament pel qual s'estableixen mesures especials per
a la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta
activitat s'ha començat a analitzar
aquesta setmana al Districte amb la
premissa que les places de Gràcia es
poden adequar a la nova normativa
però que cal aplicar un criteri territorial, tenint en compte que l'aspecte més cridaner apunta que "es pot
ampliar quan l'ocupació total de les
terrasses no superi el 50% de la superfície lliure de pas de la plaça".
La normativa, que preveu un
primer pas en fase 1 amb la meitat
de taules i un segon pas d'ampliació a quatre taules més per a tots
aquells establiments que ho demanin perquè es pugui aplicar en 15
dies, genera dubtes interns perquè
és un concepte més aviat pensat
pels carrers. Aquest 50% contrasta, a més, fortament, amb el 10% de
límit d'ocupació de superfície total
que tenien les ordenacions singulars, que es van aprovar el 2018 però
que no es van arribar a aplicar mai.
També hi ha, a més, els dubtes
dels establiments. "Digui el que digui l'Ajuntament nosaltres encara
no obrirem; almenys no ho farem
ﬁns al 7-8 o al 15 de juny", apunta
Carles Angosto, del bar La Virreina,
que assenyala el timing en què es
troben alguns establiments que

La plaça de la Virreina, encara sense les característiques terrasses dels tres bars. Foto: A.B.

Gràcia On Vas
es mostra en
contra que
ocupin un espai
públic superior

s'han sotmès a un ERTO. "Cal fer
números per veure si surt a compte
començar amb la meitat de taules,
aixecar l'expedient i pagar la part
dels treballadors que es queden
a l'atur", apunta. També Angosto
dubta de la proposta de descompte del 75% de la taxa del segon semestre: "pagarem el mateix que
l'any passat, de fet, quan van apujar
les tarifes". Aquests dies els establiments ja estan desinfectant interiors i esperant la visita dels tècnics
de riscos laborals.

El debat ja fa dies que corre a
Gràcia davant la previsió d'ampliació en el punt calent de les places, sobretot a la plaça del Sol,
on els establiments es toquen els
uns amb els altres. La plataforma Gràcia On Vas, en un article
a l'Independent (vegeu número
800), demanava posar "fre a l’expansió de les terrasses; la reducció de l’aforament no pot ser l’excusa per transgredir el Pla d’Usos
de Gràcia i ocupar una superfície
superior d'espai públic".

•

We Count ja aterra els sensors a Gràcia
El projecte de recompte de vehicles recollirà dades des del 26 de maig
A. B.

E

l front veïnal per evitar el
repunt de la contaminació
ambiental, que justament
aquesta setmana ha tornat a dades anteriors a la crisi sanitària,
s'ha començat a coordinar aquesta setmana entre la plataforma
Ideas for Change i la plataforma
Fumuts a Ros de Olano a través
del projecte We Count que impulsen els primers a cinc països euro-

peus sobre recompte de vehicles
en vies principals i secundàries de
la ciutat.
Ideas for Change, que ja es va
mobilitzar ara fa dos anys amb els
veïns de la plaça del Sol per quantificar la contaminació acústica
amb sonòmetres, ha engegat la
nova acció aquesta setmana amb
un workshop on hi han participat
veïns de Gràcia, la Barceloneta,
Sarrià, l'Eixample o Sant Antoni i
d'altres ciutats com Olot. El projecte tracta de comptar trànsit i

La pàgina web impulsada per Ideas for Change per explicar el projecte. Foto: Arxiu

nivells de velocitat amb sensors
enganxats a les ﬁnestres de les cases amb l'objectiu de redissenyar
les ciutats o aplicar polítiques de
transport d'una manera més paciﬁcada. La prova pilot, amb suport
de la Unió Europea, repartirà els
sensors la setmana que ve i ja farà
proves de recompte per tenir els
primers resultats el 9 de juny. La
plataforma Fumuts a Ros de Olano
ja hi ha explicitat la seva participació. Més info: wecountmovilidad.
eu o info@ideasforchange.com.

•
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La casa Pere Jaqués, annex
del Park Güell, es restaurarà i
guanyarà una sala de reunions

5

Breus

L'església de
Sant Joan de la
Virreina torna
a fer misses
Foto: JM Contel

El casalot s'ha deteriorat sobretot en la part superior i en el tancament
perimetral i ha acollit reunions veïnals amb certa incomoditat

A. B.

C

inc anys enrere s'havia
pensat com a centre de
visitants però el projecte es va quedar en un calaix i la casa Pere Jaqués,
llogada per l'Ajuntament i gestionada per l'empresa pública B:SM,
s'ha acabat utilitzant com a oﬁcines annexes al Park Güell i com a
espai de reunions puntuals amb
el veïnat. Aquí, per exemple, es va
presentar l'any passat en el marc
de la comissió de mobilitat del
Park Güell el nou pla de mobilitat
de l'entorn del parc que aquesta
setmana ha passat per aprovació
deﬁnitiva i que instal·larà en breu
-i amb cert retard- les pilones del
nou àmbit paciﬁcat.
La casa Pere Jaqués, però, té
un nou projecte en execució imminent i que passa per una restauració externa però també per
la creació d'una nova sala de reunions al primer pis. El casalot,
de dues plantes i una característica torrassa, és l'última casa que
veuen els visitants abans d'arri-

L'església de Sant Joan
de la plaça de la Virreina
ha reprès aquest dimarts
amb l'assistència d'una
vintena de feligresos les
misses diàries que havien
quedat aturades a causa de
la pandèmia. La litúrgia es
va fer amb majoria de
mascaretes, i així se
seguirà fent de dilluns a
dissabte a les 19.15 hores
i els diumenges a les 11 i a
les 13 hores.

La balaustrada
està embolicada i
la mala evacuació
d'aigua provoca
ﬁltracions
bar al Park Güell pel carrer Sant
Josep de la Muntanya i on s'hi ha
instal·lat a tocar en els últims anys
una de les guixetes d'informació
del recinte.
La memòria del projecte justiﬁca el projecte pel "deteriorament i
les noves necessitats" i es basa sobretot en la restauració de les façanes, el manteniment d'elements
ornamentals, el reforçament d'alguns elements de seguretat i la
redistribució interior. Per exemple, aquest deteriorament visible
se centra en la balaustrada superior, on també la mala evacuació
d'aigües ha provocat ﬁltracions a
l'ediﬁci; se'n faran noves peces seguint el disseny original i s'arranjaran les canals i les gàrgoles.

La casa Pere Jaqués, a l'entrada del parc per Sant Josep de la Muntanya. Foto: A. B.

Pel que fa a elements de seguretat, la ﬁnca presentava ﬁns ara alguns punts perillosos com alguna
reixa provisional entre el pati interior i el talús enjardinat. En aquest
punt també s'havien erosionat els
murs i les mitgeres i s'havien generat humitats a la ﬁnca del costat.
L'espai es reforçarà amb una nova

escala i una nova barana.
Finalment, a l'interior l'enderroc d'un envà permetrà sumar
dues sales per guanyar una sala
de reunions, cosa que evitarà les
escenes de reunions amb els veïns asseguts ﬁns a la porta d'accés
que s'havien viscut en els últims
temps.

•

El repor

Un Park Güell per als
veïns, de moment
Una seixantena de 'runners' i passavolants estrenen la reobertura del recinte
A.B.

H

i havia ganes de tornar al
Park Güell i era una pregunta recorrent a les xarxes, però al ﬁnal dimecres a
les vuit del matí allò no va ser
el primer dia de rebaixes. Deu
minuts abans de l'hora prevista les nou portes del recinte es
van obrir i en lloc van haver-hi
aglomeracions: a l'accés de Sant
Josep de la Muntanya un parell
de 'runners' engegaven la primera volta i al carrer Olot un
passavolant no s'estava de fer
la primera foto a la sargantana
mentre els paletes ja treballaven com en els últims dies en
el trencadís de l'escalinata o al
sostre de la sala Hipòstil·la.
Dinou graus, silenci, ni un sol
taxi, 20 de maig. Un luxe per als
ulls. Una imatge inusual d'un
Park Güell que a aquestes al-

Els primers 'runners ' del matí, dimecres, primer dia d'obertura. Foto: A. B.

çades de temporada a primera
hora del matí normalment està
ple de turistes que s'hi planten abans que engegui l'horari
regulat de pagament a la zona
monumental. Lògicament a la

plaça de la Natura és el punt
on hi havia més multitud: vint
persones en els enquadraments
de foto més rebuscats. I la inevitable selﬁe amb el fons de la
ciutat.

Una enquesta ràpida als tècnics, vigilants i visitants no superava un càlcul superior a les cent
persones en un espai de 17 hectàrees. "Jo hi he entrat per dalt
colant-me per una escletxa", deia
un. "Com a molt unes seixantasetanta persones", apunta un
empleat de B:SM. "A la porta del
Carmel, la dels corredors, érem
tres o quatre", deia una veïnal
del Carmel amb qui aquest cronista hi coincideix ﬁns a quatre
vegades durant la passejada.
Molt probablement a la franja de tarda-vespre i sobretot ja
aquest cap de setmana l'aﬂuència
anirà a més. Però al passeig de les
Palmeres a les nou del matí ja hi
ha una mica més d'ambient i nosaltres marxem per mantenir el
regust dolç del Park Güell més veïnal. Al carrer Olot només hi passa el busito i al carrer Larrard s'hi
senten els ocellets...
Més fotos a independent.cat

•

Casa Vicens fa el
dia de Santa Rita
virtual amb el
suport de Torra

La Casa Vicens i l'església
de les Filles de la Caritat
de Sant Vicenç de Paül
no celebraran enguany
de manera física Santa
Rita, com cada 22 de
maig, com a conseqüència
de l'encara vigent crisi
sanitària. La celebració,
que sempre s'havia fet
quan la casa museu era
residència privada i des
que és el nou espai a
l'església, s'ha suspès
però s'ha compensat amb
un vídeo on el president
Quim Torra recorda les
visites com a veí amb el
seu pare i on també hi
surt Daniel Giralt-Miracle,
Joan Subirats i veïns i
comerciants del barri.

Tanquen dos
quioscos més
a Camp d'en
Grassot i al Coll
La reducció de quioscos
acumula casos a Gràcia
amb dues notiﬁcacions
aprovades a la comissió
d'Economia municipal. Un
dels casos és al Camp d'en
Grassot, a Travessera de
Gràcia amb Nàpols, i l'altre
és al Coll, al passeig de la
Mare de Déu del Coll, a
tocar del carrer Santuari.

Societat
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El repor

Més turisme d'1 km

Tanquen Pizza
Ràpid i la
Tarantella, dos
clàssics de Gràcia

Quatre rutes més abans que no arribi la fase 1: la Creueta del Coll,
Penitents nord, Can Ferrer i les bateries antiaèries de la Rovira
E. Cauhé / A. Balanzà

H
Dues noves víctimes de
relleu en el comerç de
Gràcia: La Tarantella, del
carrer Fraternitat, i el
Pizza Ràpid, de Torrent
de l'Olla, dos clàssics amb
dècades de trajectòria. Els
primers han argumentat
l'adéu en el fet que "els
crèdits ICO o ICF són una
quimera". "Marxem molt
tristos i amb molt dolor",
han apuntat. Els segons
han aparegut als portals
immobiliaris amb les
persianes ja abaixades i
un preu nou de lloguer de
1.500 euros al mes.

Salutem obre
l'Ateneu virtual
i bateja la festa
jove, sense data
La plataforma d'accions
comunitàries de la
Salut, Salutem, ha posat
en marxa un ateneu
virtual que agrupa les
activitats que fa, des
dels cafès virtuals dels
dilluns al migdia ﬁns a les
càpsules sobre patrimoni,
començant per les cases
del carrer Larrard. També
han publicat un nou
número de la revista, on
s'hi anuncia el nom de la
festa jove que s'ha ajornat
sense data, tot i estar
prevista al juny, i que es
dirà Less Party.

i ha encara molt a descobrir en l'entorn més immediat, i ha hagut de venir
una crisi sanitària mundial per
saber-ho. Ara fa tres setmanes,
en aquestes mateixes pàgines,
un reportatge aprofundia en el
nou turisme 1 km amb quatre
primeres rutes (vegeu número
799). Tot i que la fase zero del
conﬁnament estigui ara a les
acaballes, els últims dies han
servit per redescobrir nous espais del districte de Gràcia o
just als límits fronterers.
Ruta 5. Pujar a la Creueta del
Coll. No només és un parc amb
piscina. El Parc de la Creueta del
Coll té aquest nom perquè en el
seu punt més alt hi té una creu
de ferro, a la qual s'hi arriba fàcilment (245 metres). Sortirem des
del Pont de Vallcarca, pujarem
pel passeig de la Mare de Déu del
Coll i trencarem a mà esquerra
pel carrer Cardedeu i a mà dreta
pel carrer Castellterçol. La clau és
arribar al poliesportiu i agafar el
passatge Manlleu cap endins de
la muntanya. De seguida hi veu-

rem la tanca de fusta i reixa que
envolta la part superior del parc i
resseguint-la cap amunt arribarem a la creu. Possiblement les
millors vistes de Barcelona, des
de les torres de la Vila Olímpica
ﬁns a l'aeroport.
Ruta 6. Penitents nord i cap al
Tibidabo. És lluny el Tibidabo
i l'Observatori Fabra? No tant.
Pugem ﬁns a la plaça Alfons
Comín, i allà la travessem ﬁns a
la benzinera i tirem amunt pel
carrer Collserola. En els carrers perpendiculars (Salvador
Alarma, August Font) hi ha
bones vistes, i justament des
d'aquest últim hi surt "el camí
de la muntanya", que en diuen
alguns veïns. Aquest camí, en un
revolt, enllaça amb la carretera
de les Aigües, i el Tibidabo gairebé és a tocar.
Ruta 7. El Farró i la Casa de Can
Ferrer. El concepte #turisme1km
va llançar-lo a Twitter el columnista de l'Independent Ernest
Cauhé després d'un passeig pel
barri del Farró, ja a la banda de
Sant Gervasi, després de descobrir els jardins de Can Ferrer.
Sortim des del carrer Gran amb

Bones vistes des de les cases de Penitents nord. Foto: Albert Balanzà

La ciutat als peus, des de les bateries antiàeries de la Rovira. Foto: E. Cauhé

Carolines, aproﬁtant per reveure Casa Vicens, i seguim per
Guillem Tell ﬁns a plaça Molina.
Un dels carrers que baixa és
Alfons XII i a mà esquerre s'hi
obren els jardins de Can Ferrer,
estrenats el 2018, malgrat que el
casalot de Can Ferrer encara estigui mig en runes.
Ruta 8. Les bateries antiaèries de la Rovira. Un clàssic que
aquests dies encara no està ple

de gent fent botellot. Sortim
quan es fa de nit des del Nou
Sardenya i seguim la Ronda del
Guinardó ﬁns a l'entrada del
Túnel de la Rovira; pugem pel
lateral elevat de la ronda ﬁns
a Cartagena i seguim per Mare
de Déu de Montserrat ﬁns a la
plaça del Nen de la Rutlla. Allà
hi surt el Parc del Guinardó i
amunt amunt arribem a les bateries antiaèries. Hi ha una gran
vista!

•

La creueta del Coll, a sota el parc i al fons l'aeroport. Foto: Albert Balanzà

L'escola de tango El Desbande es
mobilitza per evitar el tancament
El centre recollirà signatures per negociar el
deute provocat per la crisi sanitària
A. B.

L

'escola de tango El Desbande,
ubicada a Mare de Déu dels
Desemparats 5 i en actiu des
de fa 21 anys, ha llançat aquesta setmana una crida als amics
i dansaires que hi han passat en
aquests anys per iniciar mobilitzacions que evitin el risc de tancament.

Conscienciats per l'empenta
de la vaga de lloguers a nivell estatal i organitzats en assemblea
setmanal al terrat del seu ediﬁci
amb altres veïns, els impulsors de
l'escola han argumentat que l'escola obrirà aquest juny amb una
oferta limitada i adaptada però
que la situació és "delicada" i per
això demanen suports per tenir
més força a l'hora de negociar el
deute que estan acumulant. "No

ens neguem a pagar, només volem que sigui una quantitat justa i equilibrada en les pèrdues",
apunta Carlos Baruque.
Baruque, que en el correu electrònic apunta "el risc de desaparèixer després de 21 anys de gran
esforç i dedicació", amplia aquest
raonament a preguntes de l'Independent apuntant que les immoboliàries "no cedeixen ni un pam"
en aquests moments i que s'han

Una parella ballant tango al Desbande. Foto: Cedida

de fer a la idea que es cobrirà com
a molt un 20 per cent de la feina
que ﬁns ara tenia l'escola. El centre té cinc professors i preveu tor-

nar a arrencar amb dos. La primera acció per recollir suports serà
una recollida de signatures en les
pròximes setmanes.

•
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Emergència climàtica, eix de
la Primavera Verda del Coll
Entrevista a Miquel Vallmitjana, membre d’Ecologistes en Acció
Arxiu

Versió virtual del cicle i sense festa verda
La Primavera Verda, el cicle impulsat pel centre cívic ElColl La Bruguera per compartir reflexions i propostes per
prendre consciència de la importància de tenir cura del
planeta, no s’ha pogut realitzar com es fa habitualment però
sí amb una edició virtual del programa, enguany dedicat a
Gràcies al suport de:

l’emergència climàtica. Fins a finals de maig, el cartell inclou
exposicions i xerrades online i una crida a la participació
amb #DesCollfinaLaPrimavera, on es convida al veïnat a
fotografiar el paisatge del barri ara que ja es pot començar
a sortir a passejar. Amb el material es farà una exposició.

editorial
Comunitat
Si el març és el mes de la Verdinada,
una proposta que els Lluïsos de Gràcia van impulsar ara fa 13 anys per
insistir en el seu missatge sobre sostenibilitat i consum responsable, el mes
de maig és el de la Primavera Verda,
la seva germana dels barris del Nord.
Tant una com l’altra, enguany s’han
vist alterades per la crisi sanitària que
ha impactat en tots els àmbits de la
nostra societat, i que també serà motiu de reflexió en aquests dos marcs,
precisament perquè sempre han estat
espai de debat i reflexió. La Verdinada
va haver de cancel·lar algunes de les
activitats que ja estaven en marxa i el
cicle que organitza el centre cívic del
Coll ha hagut de reinventar-se en una
versió digital, aliant-se amb les xarxes
socials per tal de seguir la feina, la de
ser plataforma de difusió d’accions
concretes que ens portin a revertir
la situació d’emergència climàtica en
la qual ens trobem immersos, una
situació que ens porta al col·lapse
del planeta de forma irremeiable si
no ens hi posem ja. Ara ja no s’hi val
dir que no va amb nosaltres, que no
podem fer res, que tot està en mans
de polítics. Insistim una vegada i una
altra: les administracions responen
davant la ciutadania, que empeny cap
a la societat que vol. I els moviments
ecologistes envien el seu missatge clar
i contundent: existeixen les solucions,
però es necessita coherència i consens polític per posar-les en marxa.
Aquests dies que podem sortir menys
aprofitem per salvar distàncies i apropar-nos al Coll des de casa, participant
a les taules rodones i debats que es
plantegen des de les xarxes, revisant
el material que han preparat. Encara
no és tard però tenim molta pressa.

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenibles
+ sostenibles

La Primavera Verda, centrada en la
crisi climàtica, celebra versió virtual

Les fotos
del Coll més
verd
Arxiu

La Primavera Verda,
impulsada pel centre
cívic El Coll La Bruguera per compartir reflexions i propostes per
prendre consciència
de la importància de
tenir cura del planeta,
s’ha celebrat en versió
virtual, enguany dedicat a l’emergència climàtica. Fins a finals de
maig, el cartell inclou
exposicions, xerrades i
taules de debat online
i una crida a la participació amb #DesCollfinaLaPrimavera.
Silvia Manzanera
La crisi climàtica és un debat
que s’ha intensificat els darrers
anys i ha arribat de forma més
directe als districtes després
de la declaració d’emergència
climàtica signat per l’Ajuntament de Barcelona el passat
mes de gener. En aquest sentit,
el centre cívic el Coll – La Bruguera ha fet seva aquesta crida
per sumar-se a la lluita contra
els efectes d’un canvi climàtic
innegable i que afecta tots els
àmbits i sectors de la societat.

La Festa Verda, la trobada de veïns i entitats del Coll i activitat estrella de la Primavera, no s’ha pogut celebrar enguany

Per això, la Primavera Verda
centra enguany l’edició -una
versió confinada que ha saltat a
les xarxes socials- en conèixer
aquesta problemàtica i quines

El cicle va arrencar amb
la mostra ‘Consumim
felicitat?, cedida per
Ecologistes en Acció
són les alternatives. El cicle
va arrencar amb l’exposició
Consumim felicitat?, realitzada
per Ecologistes en Acció, que
posa sobre la taula el model de

consum i qüestiona la forma en
què entenem i vivim el consum,
així com la connexió amb la
felicitat. La mostra, igual que
la resta de xerrades i activitats
que conformen el cicle, es pot
veure al canal de youtube de
l’equipament gracienc. Precisament el consum agroecològic
i de proximitat, amb el suport
als col·lectius de pagesos del
territori, és un dels elements
fonamentals en la lluita contra
el canvi climàtic, tal i com va
defensar Laia Serra, de la cooperativa ambiental Tarpuna, en una
de les xerrades. En aquesta línia
s’ha enfocat també una altra de

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
.la Placídia
Plaça Gal
Gal·la
Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turull
Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte
Dos
dissabtes
al al
mes
mes
dede
1010
a 14h
a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat

les taules rodones aquest dijous
a càrrec de l’Espai de Consum
Responsable de l’Ajuntament
de Barcelona, sobre els efectes
de les nostres decisions a l’hora

Part de les xerrades
posen el focus en el
consum agroecològic i
de proximitat
de consumir. “Tenim un paper
com a ciutadans i subjectes
polítics i de dret, una obligació
comunitària i de responsabilitat
per trobar solucions i pressionar a qui té el poder de prendre les mesures”, asseguraXavi
Franch, director del centre cívic
del Coll. En aquesta línia del
paper en la lluita ciutadana i
col·lectiva per transformar els
barris en llocs més habitables i

Una de les primeres propostes de la Primavera Verda va
ser una invitació a observar
el barri per captar els canvis
de la natura en l’esclat de
la primavera, ara que ja es
pot sortir a passejar. Quins
arbres o plantes silvestres
s’observen? Quants ocells
s’escolten des de la finestra?
Es veuen orenetes? Es convida als ciutadans amants
de la natura que vulguin
aprendre a fer observacions
i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi
climàtic sobre les plantes,
els animals i els éssers vius.
Les fotografies es poden
compartir a les xarxes amb
el hashtag #DesCollfinaLaPrimavera.
saludables s’emmarca la taula
rodona online Barris contra el
canvi climàtic, programada per
dijous 28 de maig a les 19 h; hi
participaran representants de
Lluïsos de Gràcia,Taula comunitària del Coll, Comissió Ecològica de CasaOrlandai, Plataforma
d’afectades per l’Eix Verd de
Vallcarca i Eixample Respira.
Els organitzadors lamenten
que no s’hagi pogut celebrar la
Festa Verda, la trobada d’entitats
al Parc de la Creuta del Coll
en una jornada per compartir
experiències i fer difusió dels
diferents projectes al barri i
a Gràcia, i que s’ha convertit
els darrers anys en una de les
activitats estrella del cicle.“Sens
dubte hi haurà un debat sobre
què ha passat i que passarà a
partir d’ara, i com des de la
comunitat podem treballar per
afrontar els canvis”, reflexiona
Xavi Franch sobre la crisi sanitària actual provocada per la
Covid 19.
C.G.

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
Cartell de la Primavera Verda d’aquest any, versió confinada0
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“Cal més alfabetització ambiental
de la població i coherència política”
Ecologistes en Acció

Miquel Vallmitjana, membre
d’Ecologistes en Acció, és un
dels participants de la Primavera Verda amb una xerrada
sobre les accions que les diferents entitats i moviments
socials estan duent a terme
per lluitar contra els efectes
de la crisi climàtica. Vallmitjana no amaga la complexitat
del repte però també defensa
l’alfabetització ambiental de
la població i la coherència
política per trobar-ne les solucions a una problemàtica
cada vegada més visible. La
seva intervenció es pot consultar al canal de youtube de
l’equipament gracienc.

Una acció de protesta d’Ecologistes en Acció, on també hi va participar Miquel Vallmitjana

però amb un model econòmic diferent.
La pandèmia ens ha ensenyat, entre d’altres coses, a valorar la vida per sobre de
l’economia. I ara és quan hem de fer les
accions necessàries per evitar destrossar
més el planeta, perquè la desgràcia serà
d’aquí setanta anys.

La declaració d’emergència climàtica per part de l’Ajuntament
el passat gener significa que
anem pel bon camí o ja hem fet
tard?
És una pregunta difícil. Cert que la resposta fàcil seria dir que és un pas, però
que ja fa molts anys que havíem de fer
alguna cosa en aquest sentit. I és insuficient, com ja vam dir en el seu moment els
moviments socials, però també el nostre
paper és el demanar més, som insaciables
en aquest sentit. De tota manera, sempre
dic més val tard que després.

Quines accions concretes esteu
portant a terme des del moviment ecologista en la lluita contra el canvi climàtic?
S’està actuant en tots els àmbits que
podem, des d’incidir en l’alfabetització
ambiental, amb un treball de carrer, per
explicar a la gent que els mitjans de comunicació de masses, que recordem que
no són ecologistes, no expliquen la veritat.
No ajuden a conscienciar la població
perquè el missatge arriba amb moltes
contradiccions.També tenim un paper de
responsabilitat amb les administracions,
totes elles, fent reunions, esmenes, redactant documents, informes... és la part més
avorrida però molt necessària.

Perquè la situació reverteixi caldria un canvi de model econòmic i
social? Estem preparats per això?
Estic d’acord amb un canvi de model
però moltes coses podrien ser semblants

Però sí s’ha notat un canvi pel que
fa a la consciència ecològica, oi?
Si mirem uns quants anys enrere, veurem
que la situació ha canviat. No recordo la
data exacta però diria que ara farà un any

Silvia Manzanera

Gràcies al suport de:

que ens vam manifestar més de 100.000
persones a Barcelona, la concentració de
caire ecologista més massiva.Això vol dir
que, des del punt de vista dels moviments
ecologistes, el missatge ambiental té ara
un sentit de mobilització.Així que no només es tracta d’alfabetitzar la gent, també
cal fer-ho amb els polítics. És que ho veig
molt clar, perquè és una situació que se
sembla molt a l’època del No a la guerra.
Per tant, aquesta pressió s’ha de fer ara. Sí,
la consciència hi és, però per altra banda
també hi ha la gent que creu que no ha
de “pringar” per aquests temes i assegura
que seguirà actuant igual; potser és que no
és tan ecologista com es pensava.
I l’administració, també n’ha
agafat, de consciència?
L’administració en general (ajuntaments,
Generalitat, govern espanyol, Europa...)
no està responent com hauria. Perquè
no només les reivindicacions van encaminades a que dediqui més recursos a
l’alfabetització sinó a que actuï amb coherència; és a dir, per una banda s’aproven
mesures per una mobilitat més sostenible, reduint el trànsit per exemple, però
per altra s’amplia el port o l’aeroport.
Si això es fa, haurien d’explicar molt bé
perquè, tot el que hi ha darrera i perquè

es prenen aquestes mesures amb tota la
transparència i informació.
Hi ha la sensació que les polítiques ambientals carreguen
massa al ciutadà i menys a les
empreses o grans corporacions
amb més poder.
Sí, hi ha la sensació perquè el missatge
dels mitjans de comunicació de masses
sempre va en aquesta direcció. Crec que
l’administració és conscient que la llei de
canvi climàtic és de tots els nivells, i s’ha
d’aplicar amb coherència. Per exemple, en
un debat amb professors universitaris on
es va explicar la problemàtica de la crisi
climàtica ells asseguraven que certament
teníem un problema real, però no veien
una solució acceptable, perquè entenen la
sostenibilitat dins la situació actual, i les solucions es troben més enllà d’aquest àmbit.
I on les hem de buscar?
El plantejament actual és reduir les emissions contaminants però alhora créixer econòmicament. Hem de veure com canviem
aquest objectiu, per tant no només s’ha de
treballar a l’àmbit de la política, també en el
judicial. La reducció de gasos, que la nova
llei que ara s’està discutint fixa en un 50%
el 2050 -i això és un repte immens-, no es
resol aturant l’economia, sinó passant-nos
a les energies renovables o millorant el
transport públic, per exemple amb trolebusos (un bus elèctric que va amb bateria).
Però compte amb això, perquè sovint les
mesures no són acceptades per la societat;
mirem les mobilitzacions de les armilles
taronges a França, que es va produir per
l’apujada del dièsel.
I com fer perquè s’acceptin, tenint en compte que es fan per beneficiar la majoria de la societat?
Amb consens polític, perquè la democràcia és més important. Les decisions que
es prenen en consens s’acaben acceptant,
però aquí això és complicadíssim perquè
la política està molt polaritzada. De tota
manera, el problema real és el deute, si
no assenyalem que aquest és el problema
no trobarem la solució.

Esports
El Claret i el Vedruna
aconsegueixen l'ascens
a Copa Catalunya

L’Independent de Gràcia
22 de maig de 2020
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Breus

L'Hoquei Claret
presenta les cares
de la pròxima
temporada

El Vedruna femení també puja de categoria i es
trobarà a 1a Catalana amb els Lluïsos i el Safa Claror
La secció d'hoquei del
Claret ha començat a
presentar aquesta setmana
la plantilla del sènior de
cara la temporada vinent.
Cinc renovacions: la de
Marc Alonso i el Jordi
Martínez, dos clàssics
del club que defensen la
samarreta del Claret des
dels quatre anys; l'Àlex
Munté que disputarà la
seva segona temporada al
club; la de l'Hector López,
que va arribar a mitjans
d'aquesta temporada,
i la del Sergi Vallvé. La
primera incorporació
és la del Jan Moliner,
format a les categories
inferiors del club, va
marxar al Cerdanyola
dues temporades, i ara ha
decidit tornar a casa.

Albert Vilardaga

L

a temporada vinent la màxima categoria del bàsquet
català tindrà tres representants graciencs gràcies als
ascensos del Bàsquet Claret
i del Vedruna Gràcia que acompanyaran als Lluïsos de Gràcia i
garanteixen derbis emocionants
al llarg de l'any en una temporada que serà històrica. La Primera
Catalana femenina també tindrà
tres representats graciencs: el Safa
Claror, els Lluïsos de Gràcia, i la novetat serà el Vedruna que ha aconseguit l'ascens de categoria.
L'actual temporada va acabar
de forma sobtada a principis de
març, la Federació Catalana va esperar unes setmanes per intentar
reprendre la competició i ﬁnalitzar-la, però davant la impossibilitat de fer-ho ha decidit concloure la
temporada sense descensos, però
amb ascensos i ampliar el nombre
d'equips per categoria. En el moment de l'aturada, el sènior masculí del Claret ocupava la primera
posició, i el Vedruna Gràcia la segona, i la federació ha decidit atorgarlos l'ascens. Un altre equip que ha
aconseguit pujar de categoria és el
Safa Claror, que després d'un bon
any a Segona Catalana, la temporada vinent ho farà a Primera
Catalana, i dos equips que també tenen motius per la celebració
són el sènior masculí del CB Coll
i el sènior B del Bàsquet Claret,
que després d'una gran temporada a Tercera Catalana, tots dos han
aconseguit l'ascens a Segona.
El bàsquet femení també porta
bones notícies, ja que el Vedruna
Gràcia ha vist premiada la seva
temporada i ha aconseguit l'ascens

Els Lluïsos i el Vedruna tornaran a compartir categoria la temporada vinent. Foto: Xavi Sendra.

Del FS Gràcia a la LNFS.
L'exporter del conjunt gracienc,
Marc Garcia, s'ha convertit en
nou jugador del Real Betis de
futbol sala que aquest any ha
aconseguit l'ascens de categoria
i per tant la pròxima temporada
disputarà la Liga Nacional, la
màxima categoria estatal d'aquest
esport. El club taronja ha felicitat
el jugador a través de les xarxes,
i aquest ha agraït tot el que va
aprendre en la seva etapa a Gràcia.

a Primera Catalana i també garanteixen derbis interessant amb els
Lluïsos de Gràcia i el Safa Claror.
Les taronges encara podrien rebre bones notícies, ja que en funció de com acabin els ascensos de
les competicions que depenen de la
Federació Espanyola, podrien veure's beneﬁciades i aconseguir l'ascens a Copa Catalunya Femenina.
La següent incògnita que caldrà
resoldre serà la data d'inici de la
temporada 2020/2021. Dirigents de
la Federació Catalana han tingut
diverses reunions amb els clubs,
els han informat que treballen
amb diversos escenaris possibles,
però que en principi esperen poder començar la temporada amb
una certa normalitat cap a mitjans
d'octubre.

•

El Gràcia GC i
el CT La Salut E
ofereixen nous
casals d'estiu

A. V.

Les activitats proposades estan supeditades
a les mesures que calgui establir

ls clubs i entitats esportives
comencen a veure la possibilitat d'oferir casals esportius d'entre ﬁnals de juny a principis de setembre. Dos clubs que
han obert les inscripcions aquesta setmana han estat el Gràcia
Gimnàstic Club i el Club Tennis
La Salut. Totes les activitats proposades estan sempre supeditades a l'estat d'alarma i a les ràtios
que s'estableixin des de les institucions, i sembla que a la fase 3 ja
es podran tirar endavant els casals
d'estiu, per tant, el GGC ofereix un
campus de gimnàstica artística i
d'altres activitats lúdico-esporti-

59 jugadors de
27 clubs en el
Circuit Blitz del
Tres Peons
Oscar Ruiz, Lluís Bohigas
i Tigran Khachatryan
han estat els tres primers
classiﬁcats del primer
Circuit Blitz organitzat
pel Tres Peons. Dels
escaquistes de la casa,
Carlos Vargas amb 46
punts ha acabat en desena
posició i ha estat el millor
classiﬁcat. Han participat
59 jugadors de 27 clubs
durant quatre caps de
setmana.

Els campus
estan dirigits
als nens i nenes,
i començarien
el 22 de juny

Les instal·lacions del GGC. Foto: Cedida.

ves del 22 de juny al 31 de juliol,
dividit en sis torns, per a nens i nenes a partir de tres anys i les preinscripcions són gratuïtes.
El CT La Salut prepara del 22
de juny al 10 de setembre diversos
stages de tennis, campus de pàdel,
i esplai i campus multiesportius.
Les places són limitades.

•
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Breus

Els PIAD
ofereixen un
taller gratuït
d'autodefensa

Esports
La RFEF proposa el 18 i 25 de
juliol com a dates del playoff
La proposta preveu el retorn als entrenaments en tres fases, i que els futbolistes
es puguin fer dues proves preventives del coronavirus abans del primer partit

A. V

Els Punts d'Informació
i Atenció a les Dones
estan oferint un taller
que pretén potenciar
la seguretat física i
emocional de les dones,
a través de l'augment de
la presa de consciència
de l'espai, de la postura i
de la comunicació verbal
i no verbal. El curs es fa
de forma online, a través
de la plataforma Jitsi, els
dimecres i els divendres
de set a vuit del vespre
i s'acaba el cinc de juny.
Les interessades poden
fer la inscripció trucant
al 936197311 o enviant un
correu a piad_gracia@
bcn.cat.

Eybis Medina posa
punt i ﬁnal a la seva
carrera després
de 12 anys vestint
l'escapulada

L

a Federació Espanyola de
Futbol ha començat a explicar les mesures que hauran de prendre els jugadors
i la resta de protagonistes
del playoff exprés d'ascens a la
Segona Divisió B, en el qual l'Europa jugarà contra l'Hospitalet.
La Federació ha acordat amb la
mútua dels futbolistes la possibilitat de realitzar en dues ocasions
la prova preventiva del coronavirus abans de la disputa del primer partit. Encara s'està treballant amb l'esborrany que després
caldrà que aprovin les autoritats
sanitàries, i en aquesta proposta
es treballa en el retorn dels entrenaments en tres fases, començant
de forma individual i ﬁnalitzant
amb entrenaments grupals només pocs dies abans de la disputa dels primers partits.
La Federació també ha fet una
proposta de calendari per la disputa de la promoció d'ascens, i
l'Europa jugaria el partit contra

Jordi Cano disputa una pilota en un partit d'aquesta temporada. Foto: Àngel Garreta

L'Hospitalet el cap de setmana
del 18 de juliol i la hipotètica ﬁnal el següent cap de setmana.
Per aconseguir l'ascens, els escapulats hauran de guanyar els dos
partits en els noranta minuts, no
els valdrà l'empat.
En l'actualitat més interna del
club, s'acomiada del futbol la jugadora que porta més temporades defensant la samarreta de

l'Europa, Eybis Medina. La lateral
escapulada s'ha acomiadat a través de les xarxes on ha agraït tot
el que ha viscut al club, i ha volgut
tenir grans paraules per tots els
entrenadors que ha tingut, ha fet
una menció especial per l'actual
gerent, i anteriorment coordinador del futbol femení, Jordi Vela,
i ha agraït a totes les companyes
que ha tingut.

Triple oferta de campus. L'Europa
ha obert les preinscripcions pels
campus d'estiu que aquest any
tindran tres modalitats diferents.
El campus d'estiu dirigit pel
Guillem Josa i el Pablo Tramullas;
el campus de tecniﬁcació, dirigit
a jugadors federats; i el campus
femení que dirigeix la jugadora
del primer equip, Nany Haces. El
club ha decidit obrir les preinscripcions sense cost i pendent de
la conﬁmació per poder realitzar
les activitats, cal escriure un mail
a campus@ceeuropa.cat. Quan es
tingui la certesa de poder celebrar
les activitats, el club es posarà en
contacte amb els preinscrits per
tal que facin el pagament.

•

Opinió
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Cartes al director
Un 70% de suports per
aplicar ja el mandat
del referèndum

Editorial

Una senyora de Gràcia

Q

uines paraules són les més adequades quan hem de reconèixer tot
un segle sencer dedicat a uns ideals, superats amb tota mena de
sorts i dissorts, salvant guerres, camps de concentració, empresonaments per causes polítiques i exilis? Quanta duresa pot suportar el
cos humà quan li poses sobre les espatlles aquesta biograﬁa immensa
d'activisme i quines marques visibles t'hi deixa a la pell? Quant li hem
d'agrair a la vida -ara que en el nostre entorn i arreu del món la mort
s'estén davant la ruleta del coronavirus- quan la mirada de Maria Salvo
sembla que ens interpel·li a
tots aquesta setmana des de la
portada d'aquest setmanari?
Dimecres que ve la senyora
que ens mira de cara a la tapa
del diari farà cent anys i, tal
com vam explicar la setmana
passada, l'Ajuntament i l'Ateneu de Memòria Popular li
preparen un homenatge merescut. Qui no la conegui potser se l'haurà trobat en els últims anys passejant per la Travessera de
Dalt, més darrerament asseguda als jardins de la residència de Mare
de Déu del Coll ﬁns pocs dies abans que es decretés l'estat d'alarma i
ara a casa dels nebots, d'on no ha sortit des de fa dos mesos. "La vellesa és una última etapa desagradable, perquè té un camí molt llarg",
diu Salvo en l'entrevista que avui publiquem, l'única que ha volgut fer
i que li ha fet la periodista que més la coneix i amb qui més ha parlat
en els últims anys.
Més enllà de les batalles, Salvo valora en aquesta entrevista la vida i
passa comptes amb el paper de les dones en la lluita antifranquista i en
el reconeixement que han tingut, clarament insuﬁcient. Salvo interpella a les consciències amb paraules senzilles, com el seu actual dia a dia,
i amb les paraules justes ens recorda el seu últim míting, ara fa un any,
en la inauguració de l'Espai maria Salvo del carrer Sant Lluís, on va reivindicar-se gracienca i amant de l'esperit de lluita i rebel de la Vila.

Quant li hem d'agrair a
la vida quan la mirada
de Salvo ens interpel·la
des de la portada?

•

Aquests dies ens agrada comprovar que l'Independent va agafant múscul també a les xarxes: aquesta setmana s'han superat els 5.800 seguidors a Twitter, el grup de dinamització
de l'Associació Cultural i entitats com Lluïsos o el Centre cada
divendres fan voltar-lo per newsletter diverses i Facebook, i lògicament
s'han disparat les visites i descàrregues al web. Per això ens hem quedat
una mica marejats i esmaperduts quan aquesta setmana s'ha muntat
una miniguerra civil per un semàfor amb aquell antic 'Pulse Botón' en
castellà a la plaça Comín. Ni categoria de notícia, xavals, uns i altres.
El
dependent

Carme Catà

Primàries Catalunya, durant la setmana
del 9 al 16 de maig de 2020, ha realitzat una
consulta oberta als catalans que versava
sobre la conveniència de mantenir reunions amb Espanya quan col·lectivament els
catalans ja han optat per esdevenir un nou
estat en forma de república. I el resultat
ha estat aclaparador per dir no a mantenir
l’actual ritme de col·laboració i cooperació
amb l’estat espanyol, tal com està fent el
govern català de JXCAT i ERC. Per a la majoria dels electors de Primàries Catalunya
no té cap sentit el que estem vivint. Només
és possible convenir amb Espanya la millor
manera d’executar i fer efectiva la independència, en beneﬁci d’ambues parts i de
la població en general, sigui d’on sigui.
La societat catalana descobreix amb entusiasme com les consultes obertes de tipus
polític tenen valor vinculant i esdevenen
eines de progrés. Primàries Catalunya, preocupada per la regeneració democràtica,
és una eina al servei del país que ja ofereix
uns resultats prometedors. I segurament
no serà l'última, ni molt menys, de les consultes populars a fer sobre temes polítics
que ens afecten a tots. La resposta ciutadana ha tingut una excel·lent acollida amb
3.245 persones implicades, les qual s’han
posicionat sobre un tema clau: què hi fa
Catalunya a Espanya? Consultes partidistes sobre temes amb gran cobertura mediàtica i objecte de la màxima actualitat, recordem-ho, han obtingut participacions de
l’ordre de 4.000 persones. Des de Primàries
Catalunya, es va impulsar amb un èxit
equiparable el manifest tanquemcatalunya.cat, i la resposta igualment va sumar
els 245.000 participants, dins el dur context de la crisis sanitària que vivim. La societat catalana espera solucions i decisions
dels seus polítics. Ja no espera lamentacions ni anades i vingudes amb promeses
espanyoles. La legítima unilateralitat catalana és una màxima democràtica al servei
del poble i de l’interès general.

Conxa Garcia

E

ns agrada donar a conèixer dones
anònimes gracienques que han deixat petja entre les persones que les
van conèixer i que han aportat la seva
creativitat a la nostra col·lectivitat. Us
parlarem d’una d’aquestes dones, d’una
creadora gracienca que va dedicar la
seva vida a la nostra cultura i que, la setmana passada, ens va deixar als 85 anys:
la Carme Catà i Altés, poetessa, activista cultural i persona de gran humanitat. Va viure al Passeig de Sant Joan
i col·laborà amb diverses entitats del
barri, com la ja desapareguda El nos-

Les seves veïnes
trobaran a faltar
els seus versos per
Nadal i Sant Jordi
tre Casal. Formava part del grup Poesia
Viva, fundat a la nostra ciutat amb la ﬁnalitat d’estendre el fet poètic en català
i des d’on va participar, des del 1976, en
les actuacions setmanals que feien a la
Cova del Drac al carrer Tuset. Va participar en nombroses vetllades poètiques,
presentacions musicals, tertúlies i xerrades tant a Barcelona com a d’altres indrets. També en programes radiofònics
i televisius. La seva veu s’ha escoltat tot
recitant poemes propis i d’altres poetes a Ràdio Estel, amb el grup Vivaldi, al
Teatre Corpus... Va publicar quatre llibres: Poemes, L’arbre del temps, Remors
de silenci i Poemes al vent. Les seves veïnes trobaran a faltar els seus versos per
Nadal i Sant Jordi, penjats a les botigues
que ella freqüentava.

•

Llorenç Prats
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

Ull de
dona

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2

Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

3

4
5

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

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Opinió
Opinió convidada

El
bloc

Rebost Solidari

Que torni la normalitat,
la que sigui
Silvia Manzanera

S

óc sincera: jo no ho vaig veure venir. Però ni de lluny. De fet, encara recordo que el 12 de març, molt
poc abans que el govern declarés l’estat
d’alarma, me’n feia creus mentre discutia amb un company a la redacció
-amablement, això sí- perquè jo no era
capaç de gestionar la incertesa que signiﬁcava que totes les rutines quotidianes que tant reconforten s’aturessin de
cop. I això que la primera notícia era 15
dies sense escola... Conﬁava que fos com
la grip A, que tampoc va ser una broma, però sí una broma comparada amb
el seu familiar evolucionat, destructiu i
implacable. Després he sentit a molts dir
que això estava clar, que havien de mirar
Itàlia, que el govern no en té ni idea, que
no han sabut gestionar la crisi, i bla bla,
en un interminable cunyadisme que s’ha
apoderat de tertúlies, monòlegs suposadament humorístics i de les cansines
videotrucades que hem de fer ara tan
sovint, ﬁns i tot amb persones que abans
potser no trucaves en tres mesos.
Durant el conﬁnament no he après a fer
pa, ni cap idioma nou ni a tocar la guitarra. He discutit molt amb els meus
ﬁlls, també hem rigut i plorat, i m’he
subscrit a Filmin, on he ﬂipat amb Home
Ground, la sèrie noruega de futbol que
en realitat no parla només de futbol. He
acabat amb alguns llibres que tenia encetats per casa (quina ràbia que fa això),
com Anna Karènina, a l’espera de retornar a les llibreries (que poquet que queda), i he vist que l’Independent està fet a
prova de crisis. L’editorial de la setmana
passada feia un just reconeixement de la
feina dels nostres distris quan es complien 800 números d’una proposta que
podria ser la resiliència del periodisme
local. I em pregunto si aquesta mateixa
fórmula funcionaria en un altre territori que no fos Gràcia, que en aquests dies
tan estranys ha permès que poguéssim
seguir fent la nostra feina. Ara potser
podem començar a recuperar vells costums que ara trobo a faltar (però poquets) com ara les visites inesperades a
la redacció en un dia intens de tancament. Avui, ja han vingut les primeres;
beneïda normalitat .

•

Gràcies al suport de:

La Gràcia Invisible.
Ajudem-los, ajudem-nos!

Q

ue lluny queda el primer dia que vam obrir el
Rebost Solidari, i que poc ens podíem imaginar
que avui escriurem des de L’Independent de Gràcia
sobre una realitat que ja existia abans de la pandèmia però que durant la crisi sanitària s'ha deixat
veure més enllà dels entorns de serveis socials: la Gràcia
Invisible. Una Gràcia on no només hi ha pisos turístics, botigues fashion, productes bio, bicicletes i patinets elèctrics...
aquests dies des de tots els barris de Gràcia podem veure
que també té una cara de pobresa arrelada i permanent.
Veïns i veïnes que viuen en els millors dels casos en infrahabitages, perquè encara que ens pensem que això a Gràcia
no passa, sí, hi passa. Moltes famílies ni tan sols tenen una
llar ﬁxa i malviuen passant d’habitació en habitació o ﬁns
i tot dormint al ras. A Gràcia tenim molta mainada que no
ha pogut seguir l'escola a casa perquè no tenen manera
de connectar-se, són de les nostres escoles i instituts que
al quedar-se sense escola s'han quedat sense l’únic espai
on somniaven durant unes hores que eren com la resta de
companys i companyes. A la Gràcia invisible trobem famílies monomarentals sense ingressos des de fa ja més de dos
mesos, gent gran que amb la pensió de misèria que cobren
no poden ni assegurar-se un àpat diari en condicions; i, sobretot, a la Gràcia invisible durant les darreres setmanes hi
està arribant una nova generació a causa de la crisi social
que ha provocat la crisi sanitària: persones que mai havien
demanat ajuda a serveis socials i que vivien sense estalvis
o de l'economia submergida, i que després de dies de conﬁnament i sense diners ingressats (en molts casos, ERTO
no cobrats) han hagut de fer servir les xarxes de suport
per poder sobreviure. ¿Sabeu quantes d’aquestes famílies de Gràcia han hagut de recórrer durant el conﬁnament
a amistats i coneguts per solucionar desnonaments invisibles (lloguers d'habitacions que no han pogut pagar per
no poder treballar o pisos llogats o rellogats a l’entorn més
proper on ja no serveix el et pagaré quan cobri) i en massa
ocasions sense papers ni contractes laborals regularitzats?
Moltes no comptabilitzades perquè formen part d’aquesta Gràcia invisible. Fa un dies ja us explicàvem que en el
Rebost estem atenent un nombre de demandes per sobre
de les nostres possibilitats, i avui afegim que tenim persones de tots els perﬁls i edats, i majoritàriament viuen a
Gràcia i en són. És important tenir clar que des del Rebost
només aturem el primer cop, res més; omplir la nevera per
uns dies no és la solució a mig i llarg termini per a ningú, és
només un acte assistencial, això sí, fet des del bon veïnat-

ge. Només les administracions públiques, que són les que
tenen l’obligació de vetllar pels drets de tota la ciutadania,
podran posar eines per a remetre aquesta crisi i emergència social, i ho han de fer ràpid, perquè ja van tard. Aquesta
emergència social ha vingut per quedar-se una llarga temporada; i ja n’hi ha prou de continuar tancant els ulls a una
realitat que existeix també en els nostres barris.

A Gràcia no només hi ha pisos
turístics i botigues 'fashion'; aquests
dies veiem que hi ha una cara de
pobresa arrelada i permanent
La Gràcia invisible existia abans de la pandèmia, i ara
que n’hem pres consciència, que les xarxes de suport funcionen, que el voluntariat augmenta en tots els espais socials,
no podem permetre que torni a desaparèixer i allunyar-la
de la nostre quotidianitat. Ara és quan hem d'exigir entre
totes, a qui en tenen la responsabilitat real, de garantir una
Renda Bàsica Universal per a tothom i unes solucions que
arribin sense barreres, ni de barems ni de padrons ni de
papers, a tothom. Ara és l´hora de construir uns barris socialment justos i per això cridem: prou pedaços que no ajuden a millorar la vida de moltes famílies dels nostres barris
i prou assistencialisme! Avui des de L’Independent alcem la
veu per la Gràcia Invisible. Ajudem-los, ajudem-nos!

•

Cultura
Les Creadores de
Gràcia estudien fer de
Minerva una marca
que avali les obres

L’Independent de Gràcia 11
22 de maig de 2020

El Portbou Hot
Jazz Festival,
tercera edició
en versió 2.0

S.M.

L

La plataforma engega aquests dies una campanya a
les xarxes per donar a conèixer les seves artistes

Silvia Manzanera

El col·lectiu
assenyala que
estan patint molt
amb l'aturada
de l'activitat

D

esprés de deu anys de recorregut com a altaveu
de la creació cultural de
les dones de Gràcia, el
Projecte Minerva ha fet
un nou pas per reforçar la tasca de
visibilització de les artistes, en un
moment on l’aturada econòmica
ha tingut greus efectes a l’àmbit de
la cultura. La incertesa sobre les
dates per reprendre l’activitat ha
fet que el col·lectiu gracienc aproﬁtés l’oportunitat per recuperar un
treball que havien començat a elaborar dos anys enrere i que tenien
llest per a la inauguració de l’exposició Dones i Aigua el passat mes
d’abril: un total de 26 vídeos on cadascuna de les artistes explica, a
més de la seva trajectòria, quina
vinculació manté amb Gràcia i què
li aporta formar part del Projecte
Minerva. “Hem volgut insistir en la
comunicació perquè tot i que ja fa
deu anys que vam engegar el projecte encara cal que la gent ens conegui, i per això també hem volgut
recordar el vincle amb el territori”,
explica Joseﬁna Altés, membre del
col·lectiu.
La primera acció de la campanya va ser obrir compte a instagram i publicar cada dia el vídeo
d’una creadora, que també es pot
veure a facebook. Ara, la idea és in-

La ceramista gracienca Judith Pellicer, membre de Minerva. Foto: Cedida

Lletra i música de creació
pròpia. La banda sonora de les
càpsules audiovisuals de la nova
campanya de les Minerva s’ha
fet a casa: a partir d’un poema
de Rosa Maria Arraola, una altra
Minerva, Claudia Cabero, posa la
música i la veu. El coixí musical
és el primer enregistrament que
van fer de la cançó amb en Joan
Rosell a l'altra banda de la càmera.

cloure aquest material també a la
pàgina web del catàleg d’artistes.
“Estant patint molt, no poden anar
als mercats o als tallers, i a algunes
que tenien previst obrir botiga no
han pogut”, afegeix Altés. Per això,
i seguint l’exemple d’altres sectors,
les xarxes socials s’han convertit
en un nou aparador per a les artistes gracienques. També aquests
dies planiﬁquen diverses activitats
virtuals i tallers online.
Un altre dels fronts oberts per al
col·lectiu és la creació de la marca
Minerva, una línia de treball que
pretén avalar les obres de les artistes amb criteris com la sostenibilitat o la proximitat i qualitat dels
materials. “Amb la marca Minerva,
per exemple, es podrien oferir lots
de Nadal i cada article estaria certiﬁcant que està fet per una dona, a
tallers del districte i amb materials
naturals”, explica la portaveu, basant-se també en la signatura que
el col·lectiu va fer en el seu dia amb
Barcelona + Sostenible.
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a tercera edició del Portbou
Hot Jazz Festival, proposta impulsada pel periodista
gracienc Èric Lluent, se celebrarà l'1 d'agost a través d'un
directe de Youtube, en una versió "de batalla" per mantenir
la proposta. El cap de cartell és
Adrian Cunningham (foto), clarinetista i saxofonista australià
resident a Nova York. Repetirà
Conal Fowkes (piano), cap de
cartell de l'any 2019, que ha volgut col·laborar en aquesta edició
especial. També participaran
els Suitcase Brothers, duo dels
germans Víctor i Santos Puertas
(guitarra, harmònica i veu) que
va ser la primera formació que
va trepitjar l'escenari del festival, i no hi faltarà el guitarrista
Chino Swingslide, que actuarà amb el saxofonista Pol Prats,
participants en les dues primeres edicions. El cartell es completarà amb una classe de swing
online a càrrec de SwingCats i
una sessió del Dj Tedi Kgb.

•

Breus

L'escriptor Uri
Costak conversa
amb la llibretera
Dolors Olmedo
La propera cita del cicle
de converses virtuals
que organitza la xarxa
de biblioteques serà
entre Uri Costak i Dolors
Olmedo (La Gralla), el 25
de maig a les 18.30 h.

crítica
d’art

El conﬁnament de les galeries d’art a gràcia
Ramon Casalé Soler

É

s obvi que la pandèmia del Covid 19
afecta a tots els sectors, però n’hi ha
que els ha perjudicat més, com és
el cas del món de la cultura, on s’hi troben les galeries d’art, els museus, les fundacions i els centres d’art, que ﬁns ara
estaven totalment tancats, però que poc
a poc s’aniran obrint amb unes determinades condicions de seguretat. A Gràcia
s’ha vist igualment damniﬁcat, sobretot
per disposar d’un ampli teixit cultural
que abasta tots els àmbits: musical, cinematogràﬁc, teatral, arts visuals, literari,

associatiu... Abans de comentar què es
trobarà el públic quan es reobrin aquests
espais, sobretot els que ofereixen exposicions, caldria explicar que en aquests
darrers anys han desaparegut diverses
galeries d’art, entre elles algunes de les
més importants, i s’han obert d’altres,
circumstància aquesta, que demostra el
dinamisme del barri, però per altra banda, ha comportat un descens de la qualitat de les propostes presentades. I si a
més afegim que la majoria dels esdeveniments que s’estaven produint a principis
de març van quedar paralitzats, fa que
tot el sector cultural afronti nous reptes
per a la seva supervivència.

Durant aquests mesos hi ha hagut una
sèrie de galeries, fundacions o museus
que a través de les seves pàgines web han
ofert al públic exposicions virtuals per
mantenir l’interès del món artístic. Però
ara ja existeix la possibilitat de que l’espectador pugui acudir directament a contemplar les creacions dels artistes, tant si
són mostres que s’han reprès o si són noves. La tendència serà la de dedicar atenció a les que s’havien aturat, per després
exhibir les que ja estaven programades,
però amb els pertinents canvis de data.
Ara tenim l’oportunitat de recolzar
aquest sector més que mai, com és el
d’acudir a visitar-lo, i si a més existeix la
possibilitat d’adquirir obres, molt millor.
Sóc conscient que per la situació econòmica que estem patint i que patirem els
propers temps serà força difícil dur-lo a

Si parlem de sensibilitat,
recordem que els artistes
són els més dotats
terme, però hem de tenir en compte que
també hi ha preus assequibles. Malgrat
el conﬁnament els artistes no han deixat
mai de crear, ja que els seus ulls sempre
han estat ben oberts per captar tot el que
succeeix al seu entorn; i aquesta també
era una ocasió per fer-ho. El coronavirus
ha despertat la consciència de tothom,
per bé o per mal, però almenys ha provocat que fóssim més humans i sensibles...
I si parlem de sensibilitat els artistes són
els més dotats.
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Plaça Raspall

Ricard Valentí

La torratxa

Polis de balcó
Pere Martí
@peremarticolom

E

m pensava que tothom duia dins seu
un entrenador de futbol, perquè tothom en sap. O que tothom hi duia
un metge, excepte si ho era. Però ara he
descobert que tots duem un policia dins.
Sí, sí, tú també. Quan critiques a la gent
perquè va sense mascareta, perquè passa mitja hora de la franja horària que el
gran germà ens ha imposat i el teu veí
no ha tornat a casa, perquè et ﬁxes qui
aplaudeix i qui no al balcó de davant,
perquè veus una mare amb tres ﬁlls pel
carrer i només en pot portar un... Quina
ràbia que et fan eh? Els hi posaries una
multa, si tinguessis el telonari del mosso
a mà. Ben merescuda la tenen! Incívics!
La pandèmia ha tret el millor de la
nostre societat, diu la propaganda oﬁcial, i en alguns casos és cert, però també
ha ensenyat coses lletges, lletjotes, com

Cartell que commemora el 16 de maig, dia de la resistència romaní, dia per no oblidar la història de poble gitano. Foto: Cedida

La resistència romaní

E

l 16 de maig de 1944 és conegut com el dia de la
Resistència Romaní, perquè aquell dia els sis mil gitanos que estaven presoners a Zigeunerlager, la secció
coneguda com el camp dels gitanos, situada a dins del
camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau, es van
rebel·lar contra els seus carceraris per evitar que els matessin. La nit anterior, l'amo del barracó els va alertar de les intencions dels nazis; ja no els interessaven, havien experimentat amb els nens, els adults estaven malalts, la pesta campava
per tot arreu, cap d'ells servia de mà d'obra. Després de
rebre aquest avís, els gitanos van decidir armar-se, van ferse amb qualsevol objecte que pogués aturar els assassins i
salvar la seva vida. Es van mantenir units i organitzats. Els
nazis, que tenien encara a la memòria el record de l’experiència als camps de Treblinka i Sobibor, on els jueus havien
aconseguit aixecar-se contra ells- van perdre aquesta batalla. Però la victòria va durar poc, perquè setmanes després,
el 2 d’agost, més de 3.000 gitanos van morir a les càmeres de
gas d'Auschwitz-Birkenau; tot i que les xifres no són exactes
perquè molts no estaven registrats al cens. La matança es recorda com la Nit dels gitanos. Aquest cop ningú va avisar els
presoners. Piero Terracina, un exemple de memòria i testimoni imprescindible de l'holocaust, em va explicar què es va
trobar l’endemà: “silenci, només hi havia silenci”.
Tant el 16 de maig com el 2 d’agost són dates que la comunitat gitana no oblidem. Cada any des de l’Associació
Gràcies al suport de:

No em trobareu espiant
el veí que se n'ha anat
a la segona residència
i no ha tornat

de Joves Gitanos de Gràcia proposem diferents activitats
al districte per mantenir viva la història i la memòria d’un
poble que sempre ha estat perseguit. Però aquest any tot
ha canviat. I ara la resistència romaní és una altra, però la
lluita, el suport mutu i l’autoorganització continuen, perquè hem après molt bé la lliçó dels nostres avis: sempre és
pitjor la postguerra. I l’antigitanisme, malgrat alguns avenços en la millora de les condicions del poble gitano, segueix
imparable a Europa; només cal veure com a moltes regions
d’Itàlia o Romania son perseguits i culpats de ser els responsables de transmetre el coronavirus.
Així, des dels primers dies de l’esclat de la crisi, quan ja es
veia venir que el pitjor estava per arribar, vam mobilitzarnos per cuidar les famílies més vulnerables de la comunitat
gitana de Gràcia. Amb els primers que vam contactar va ser
amb el Rebost Solidari; vam començar el repartiment d’aliments a famílies que ho necessitaven. Després, la Federació
d’Associacions Gitanes de Catalunya va fer un acord amb
Mercabarna, i això permet que cada dimecres recollim fruita
i verdura fresques, també peix, perquè no falti un plat a taula a moltes famílies. També anem cada quinze dies al Banc
d’Aliments de la Zona Franca i hem rebut algunes donacions
de l’Associació Intercultural Nakeramos. Gràcies a aquest
treball en xarxa, en aquests moments l’Associació de Joves
Gitanos de Gràcia gestiona la donació d’aliments a 75 famílies. És el que toca fer ara, és la nostra resistència romaní.
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aquest petit ser autoritari que portem
dins, com el petit extraterrestre que sortia de la panxa d’un dels protagonistes
de Total recall que s’assemblava al Pujol,
aquella peli de l’Arnold de cognom impronunciable. Sí, Schwarzenegger, gràcies!
És un apunt del director d’aquest setmanari, el Balanzà, que no se li escapa res.
No he sortit un puto dia de casa que
no fos necessari i he complert les normes
estrictament, perquè no vull que rebroti
aquest virus assassí, però no em trobareu
espiant el veí que se n’ha anat a la segona
residència i ja no ha tornat. Ni criticant la
gent que surt a córrer per superar un divorci com si no hi hagués un demà. Ni el
que ha doblat la compra d’ampolles de vi
al súper. No vull que la pandèmia em converteixi en un poli. No és la denúncia, sinó
la responsabilitat el que hem de practicar.
No crec que la societat que surti de la pandèmia sigui millor que la que teníem, però
almenys que no sigui pitjor.

•

