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El Park Güell reobrirà més
frondós i amb més ocells
Només una brigada de dues persones hi fa tasques urgents des del
passat 14 de març i el veïnat desitja una reapertura menys massiﬁcada

Albert Balanzà

E
L'escalinata del drac, amb molta més ﬂora i fauna visible ara que no hi ha visitants Foto: Ajuntament de Barcelona
Gràcies al suport de:

l Park Güell, com a gran
pulmó verd de Gràcia,
ofereix aquests dies unes
imatges inusuals tant a
l'exterior del recinte com
a l'interior en un escenari de fama
mundial per on hi passen cada any
nou milions de persones, un terç
dels quals a la zona monumental de pagament. Els veïns són els
primers que no se'n saben avenir.
"Estem molt tranquils i amb ganes
de veure el parc sense tanta gent
com en els últims anys", apunta Cesca Sancho, presidenta de
l'AV Park Güell-La Salut-Sanllehy.
Acostumats a veure les primeres
concentracions de passavolants i
de grups de visitants des de les set
del matí, l'actual escenari de residents passejant el gos i d'absència
de taxis acumulats (i ﬁns i tot car-

teristes) s'ha consolidat a partir del
tancament del recinte des del passat 14 de març i quan encara no hi
ha data de reobertura, i el resultat ha estat un balsam inesperat.
Internament, els serveis mínims de
Parcs i Jardins estan fent una revisió periòdica del verd, les infraestructures i actuacions urgents com
ara el reg o la retirada de branques
caigudes, però és inevitable, segons
fonts municipals, que l'aspecte del
parc canviï. "Tot està molt frondós", apunten. L'augment de ﬂora
ha anat acompanyat també de més
presència d'aus, sobretot coloms i
cotorres, però no d'altres espècies
com els senglars que s'han deixat
veure per sota de la Travessera de
Dalt a l'altura de la plaça Comín: la
clau, en aquest sentit, són els accessos tancats del recinte. En qualsevol cas, el Park Güell continua tenint actiu el servei de vigilància
durant les 24 hores. Pàgina 4
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La miliciana
de Dones del
36 ﬂoreix sense
manteniment

Els serveis mínims a Parcs
i Jardins amb motiu de
la crisi sanitària s'han
començat a deixar veure
en l'última paret mitgera
ajardinada, inaugurada el
passat 7 de març a la plaça
de les Dones del 36, i que
amb unes lames genera
la il·lusió de la imatge
de la miliciana Marina
Ginestà. L'absència de
manteniment en sis
setmanes ha provocat
que el jardí vertical
se surti de mare i ﬁns
i tot es tradueixi en
protuberàncies a la cara
de la miliciana.

Brega a les
xarxes entre
dirigents locals de
Bcomú, PP i C's
Els exportaveus dels
grups municipals
de BComú i PP en el
passat mandat, Robert
Soro i Miguel Raposo,
van protagonitzar un
intercanvi de retrets
dimecres en dir-se "troll"
o "lladre" a través de
Twitter i recordant el
segon el relleu del primer.
Soro ja havia polemitzat
amb el portaveu de
C's, Jordi Bea, en dirse "cunyadans" l'un i
respondre "ets patètic" i
"caricatura esquerrana"
l'altre.

Política
La concreció del
pla de dinamització
comercial centrarà el
debat del ple telemàtic
L'oposició demana garantir la "supervivència" del petit
comerç i mesures d'adaptació a la venda electrònica

Albert Balanzà

E

l segon informe del pla
de contingència, presentat ara fa quinze dies als
grups municipals pel regidor de Gràcia, Eloi Badia,
va aportar com a novetat l'elaboració d'un pla de dinamització comercial que permeti remuntar el
perill de tancament d'una part del
petit comerç del districte. "S’està
treballant en un pla de dinamització comercial per quan s’aixequi
l’estat d’alarma", apuntava el document, sense més concrecions. El
ple del 5 de maig (18.30 hores) se
centrarà en aquest àmbit més enllà de l'informe del regidor.
Tant JuntsxCat com, no contents amb les explicacions poc
concretes d'aquella última sessió
han presentat dues proposicions
similars: la dels republicans demana que s'identiﬁqui i s'avalui els
comerços "que veuen amenaçada
la seva supervivència", es faci una
intermediació entre propietaris i
llogaters, s'implementi la taxa per
a grans empreses de comerç electrònic i es garanteixi la sostenibilitat de les associacions que aquests
mesos no han pogut cobrar quotes; la de JxCat posa èmfasi en una
plataforma online a nivell de districtes que Esquerra esmenta també però a nivell de ciutat i a més
els exconvergents defensen que es
generi una línia de subvencions al
comerç per a la compra d'EPI i

Comerços tancats a causa de l'estat d'alarma. Foto: Joanna Chichelnitzky

mesures de seguretat i higiene.
Ciutadans, per la seva banda, en
un to més general, presenta com
a proposició la creació d'una taula de reactivació econòmica amb
especial atenció sobre autònoms,
comerciants i restauradors i que
això es vegi reﬂectit en el nou Pla
d'Actuació. Finalment, el grup de
BCNxCanvi centra la seva proposició de defensa del comerç en "la
formació i preparació de les nostres pimes i autònoms per a la digitalització i la venda a través d’internet, especialment els comerços
de proximitat".

•

El regidor estrena un nou òrgan
de resposta online als veïns. Dos
dies després del ple online del 5 de
maig, Gràcia estrenarà El regidor
respon, que no substituirà les
audiències públiques. La trobada
permetrà als veïns fer preguntes
que cal presentar al canal Decidim
48 hores abans. La sessió serà a
les 6 de la tarda del 7 de maig.

La Torna s'afegeix a la xarxa d'aliments
de la Red de Cuidados Antirracistas
La iniciativa obrirà el local de Sant Pere Màrtir cada dimecres al
matí i se suma als locals oberts de La Barraqueta i La Fusteria
A. B.

L

'Ateneu independentista La
Torna s'afegeix des d'aquest
dimecres a la xarxa de donació d'aliments per a persones migrants sense papers o en situació
de precarietat legal que ofereix
la Red de Cuidados Antirracistas.
La iniciativa, que farà un horari

de 11.30 h a 13.30 h tots els dimecres "mentre es necessiti", tal com
han apuntat fonts de l'ateneu, se
suma en aquest vessant especíﬁc
a la xarxa de locals oberts de suport mutu que a Gràcia funciona
amb La Barraqueta cada tarda o
a Vallcarca amb La Fusteria els dimecres en horari de matí i tarda (i
ara també els dimarts al matí per
recolllir material informàtic).

Els aliments principals que recollirà el nou punt de la xarxa
d'aliments són oli, arròs, cuscús,
llenties, cigrons, mongetes, pasta,
llets vegetals, sal, sucre, aliments
per a nens i nadons (galetes, llet
infantil, farinetes, cereals d'esmorzar, pollastre i ous), llaunes
de conserva, productes d'higiene
i neteja i fruites i verdures de temporada.

•

Gregori Saavedra, un dels portaveus de La Torna, amb primers paquets. Foto: C.G.
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Tres imatges interiors del Park Güell, clarament inusuals en aquesta època de l'any. Foto: Ajuntament de Barcelona

El Park Güell reobrirà
més tard, més frondós
i amb més ocells
El recinte, on només hi treballa en serveis mínims Parcs
i Jardins, no s'inclou en la primera fase de parcs oberts

Albert Balanzà

E

l Park Güell respira des del
passat 14 de març una dinàmica insòlita on la natura creix més frondosa i
els ocells hi campen lliurement. Ni rastre dels tres milions
de visitants que cada any entren
a la zona monumental, ni rastre dels nous milions totals que

es passegen per l'interior i l'exterior del recinte. I així serà almenys uns quants dies més perquè l'Ajuntament ha decidit no
incloure el parc en la primera fase
de reobertures d'espais verds,
que contempla sobretot interiors
d'illa i petites zones ajardinades
de Gràcia i de la resta de la ciutat.
Acostumats al trànsit de turistes i de taxis des de les set del
matí i de nens i nenes que van a

El veïnat desitja
una reapertura
menys massiﬁcada:
"Ara estem molt
tranquils", diuen

l'escola a partir de les vuit, els veïns són els primers que no se'n
saben avenir, de l'escenari nou
de les últimes setmanes, encara
que sigui a causa del coronavirus. "Estem molt tranquils i amb
ganes de veure el parc sense tanta gent com en els últims anys",
apunta Cesca Sancho, presidenta de l'AV Park Güell-La SalutSanllehy, en un desig de retorn
no tan massiﬁcat.

Internament només dues persones de Parcs i Jardins -els serveis mínims que cobreixen el
més urgent que cal arranjar a tot
el districte- entren i surten quan
volen (i poden) amb l'objectiu bàsic de fer una revisió periòdica del
verd, les infraestructures i actuacions urgents com ara el reg o
la retirada de branques caigudes.
Però és inevitable, segons fonts
municipals, que l'aspecte del parc
canviï. "Tot està molt frondós",
apunten, i així es pot veure també
des del carrer Olot en llocs emblemàtics com l'ecalinata del drac.
L'augment de flora ha anat
acompanyat també de més presència d'aus, sobretot coloms i
cotorres i també alguns falcons
més discrets quan l'allau humana no els dóna tanta tranquil·litat.
També les menjadores aportades pel projecte Seo-Birdlife per
atraure pardals estan fent la seva
funció inesperada. Del que no hi
ha senyal és d'altres espècies com
els senglars que s'han deixat veure per sota de la Travessera de
Dalt a l'altura de la plaça Comín:
la clau, en aquest sentit, són els
accessos tancats del recinte. En
qualsevol cas, el Park Güell continua tenint actiu el servei de vigilància durant les 24 hores per evitar la presència d'algun visitant
espavilat.

•

Polèmica per l'ús de l'hospital del Guinardó
El Districte veu un èxit no tenir pacients i CC.OO. diu que només es va fer per a "la selﬁe" dels polítics
A. B.

L

'Ajuntament de Barcelona va
obrir entre ﬁnals de març i la segona setmana d'abril els quatre
hospitals de campanya anunciats a
bombo i plateret amb 600 llits per
ampliar la resposta a la crisi sanitària que només es preveia cobrir inicialment amb algunes plantes tancades de l'Hospital de l'Esperança
i a la qual també s'hi van afegir alguns hotels i un altre hospital de
campanya per a sensesostre a Fira.
Vint dies després de l'ampliació de llits, dissabte passat el CEM
Guinardó (vinculat a Sant Pau i
gestionat pel Districte de Gràcia)

L'entrada del CEM Guinardó, reconvertit en hospital, sense pacients. Foto: A. V.

es va quedar sense pacients; a l'INEFC (vinculat al Clínic) no ha arribat a rebre cap pacient; el Pavelló

de la Vall d'Hebron (vinculat a
l'hospital del mateix nom) s'ha reconvertit en hospital de dia poliva-

lent; i el Claror Marítim (vinculat
a l'Hospital del Mar) té alguns pacients amb Covid que estan a punt
de rebre l'alta.
Vist com el got mig buit o mig
ple, Ajuntament i sindicats han polemitzat en la valoració d'aquesta
situació. Fonts municipals, preguntades concretament pel CEM
Guinardó, el més proper a Gràcia,
han apuntat que l'absència de pacients no signiﬁca el tancament.
"No està tancat, a data d'avui no
té pacients, que és diferent; l'espai
continua totalment habilitat i roman a disposició de Sant Pau per
si fos necessari", expliquen fonts
municipals. Aquest hospital, amb
88 places, ha arribat a una punta

d'ocupació de 32 pacients, però dijous passat només en tenia quatre i
dissabte ja no en tenia cap. "En tot
cas és una bona notícia", afegien la
setmana passada des del Districte.
El secretari general de CC.OO. a
Parc Salut Mar, José Sancho Lara,
que sosté que estan en fase de
"creixement lent però no de descens", aﬁrma que els hospitals de
campanya es van fer "perquè els
polítics de torn es fessin la selﬁe"
i que almenys Parc Salut Mar ja
tenia un espai anomenat popularment La Pradera, a tocar de les urgències noves, amb més de 70 llits
totalment habilitat i que inclou
UCI. "Va ser màrqueting i això ha
costat diners", conclou.

•
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L'Ajuntament aprova el projecte
d'urbanització de Torres de la
Salut, que inclou una residència
El carrer Mare de Déu de la Salut guanyarà en aquest tram a tocar d'Escorial
un espai d'estada amb bancs, dues ﬁleres d'arbres i nou enllumenat

L

El solar abandonat de les Torres de la Salut, aquest dimecres. Foto: Albert Vilardaga

Can Carol obrirà de dilluns
a dissabte amb almenys dos
treballadors. El futur centre cívic
de Vallcarca en règim de gestió
cívica, segons la sessió d'explicació
de les bases que s'ha fet aquest
dimecres, tindrà una persona de
direcció i un dinamitzador i obrirà
de dilluns a dissabte de 16h a 21h
(dissabte ﬁns a les 22h) i dos matins
laborables de 10 a 13h. "Si hi ha
una entitat del barri dins d'una
candidatura, n'hi ha prou", ha
apuntat el conseller Alberto Lacasta.

Nous veïns es troben els panys
obturats amb silicona

E

l bloc de pisos del carrer
Repartidor 3-5-7, paral·lel a
l'avinguda Vallcarca i a la part
alta de Verdi, que s'ha vist immers
en una pugna judicial entre veïns
i Ajuntament per l'alçada màxima

Vedruna ja difon
com a Restaula
el pla d'escola
d'hostaleria

Coixet, Ferrater
i Ideas for Change,
al cicle de xerrades
de Casa Seat

Sabotatge al bloc de
pisos de Repartidor
que havia estat
denunciat pel veïnat

A.B.

Breus

Mentre ja s'han reprès
les obres de reforma de
l'escola al carrer Gran,
Vedruna Gràcia ha
llançat aquesta setmana
el vídeo promocional de
la nova escola superior
d'hostaleria que preveu
activar en els pròxims
mesos. Sota el nom
Restaula, el vídeo aﬁrma
que serà "un gran projecte
per al barri" i posa èmfasi
en els espais verds,
l'educació, el talent i la
proximitat.

Albert Balanzà
es Torres de la Salut, uns
terrenys semienderrocats
que hi ha en l'àmbit dels
carrers Mare de Deu de
la Salut, Escorial, Molist,
Antequera i Riera de Can Toda,
van arribar a ser entre 2004 i 2012
un símbol del moviment okupa amb la dinamització durant
vuit anys de sis cases okupades.
Marichiweu, La Gruta, Equipo B o
Vila Vicenta van resistir/impedir
gairebé durant una dècada l'aprovació d'un projecte de construcció
d'un equipament privat de Núñez
y Navarro., que contemplava l'aixecament d'una residència de gent
gran. L'operació policial del juliol
de 2012 es va saldar amb 18 detinguts i des d'aleshores la lenta tramitació només ha fet que acumular brutícia en el solar.
Aquesta setmana passada, però,
s'ha avançat una mica més en la
nova fase amb l'aprovació per part
de l'Ajuntament del projecte d'urbanització que es deriva del pacte entre el consistori i el promotor perquè la façana nova s'aixequi
enretirada de l'actual, de manera
que el carrer Mare de Déu de la
Salut guanyarà un espai d'estada
amb bancs, dues ﬁleres d'arbres i
nou enllumenat. El carrer passarà
a tenir una amplada de 16 metres
i s'alleugerirà el pas dels diferents
camins escolars de la zona.
Els propers passos de la tramitació del pla especial serà la tramitació de la llicència d'obres
a partir del projecte de l'edifici. L'Ajuntament ja va executar l'octubre de 2015 l’aprovació inicial del
pla especial que reparcel·la aquells
espais en el futur equipament privat a canvi d’aconseguir fer retroce-
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permesa en el Pla General, ha patit
en els últims dies diverses accions
de sabotatge l'obturació amb silicona dels panys d'accés.
Segons han explicat veïns que
justament aquesta setmana han
signat la hipoteca i han rebut les
claus del seu pis en el nou bloc,
els quals s'afegeixen ja a altres

inquilins que ja hi vivien des del
mes passat, les afectacions s'han
solucionat pel que fa als panys de
la porta d'entrada i del pàrquing,
però encara es pot veure pintura a
la façana d'anteriors incidents en
els últims mesos. Per la seva banda, els veïns que encapçalen la protesta contra el nou bloc s'han desvinculat de l'autoria dels fets.
La polèmica pel nou bloc de
Repartidor es remunta al setembre de 2019 quan Ajuntament i veïns es van embrancar en una discussió legal sobre l'alçada permesa
del bloc que, de fet, ja estava quasi enllestit i, mentre els veïns argumentaven una medició inferior
als 8 metres d'amplada que limitava l'alçada a 12 metres, l'Ajuntament se cenyia al que ordena el Pla
General Metropolità més enllà de
la realitat i que ha permès aixecar
el bloc ﬁns a 15,8 metres.

•

dir la línia del carrer per afectació
del Pla General Metropolità.
L’equipament privat, en qualsevol cas, tindrà un caràcter sanitari assistencial, que segons el
projecte de 2015 desplegava un
ediﬁci de planta baixa i tres-quatre plantes amb 116 places per a
residents del centre geriàtric i 70
places per a usuaris del centre de
dia. La iniciativa privada, inicialment de Peromoinver, una altra
ﬁlial de Núñez y Navarro, va quedar aturada “per deﬁciències documentals” el desembre de 2015 i
es va canviar amb la reducció signiﬁcativa de l’aparcament, on s’hi
preveien 208 espais per a cotxe i
28 per a moto en un total de cinc
plantes, i que en l'última versió
només autoritzava una sola planta d'aparcament.

•

Casa Seat ha engegat
aquest dijous un cicle de
xerrades que s'allargarà
almenys ﬁns al 2 de juny
i que activarà almenys
online les propostes
de l'espai que s'havia
d'inaugurar per Sant
Jordi. Entre els convidats
hi ha la directora de
cinema Isabel Coixet,
l'arquitecte de Casa Seat,
Carlos Ferrater, o la
plataforma de projectes
de sostenibilitat Ideas for
Change. La primera sessió
ha estat protagonitzada
per John Moavenzadeh
(foto), director executiu
de Mobilitat Urbana del
MIT de Boston.

La nova promoció immobiliària del carrer Repartidor, ja acabada. Foto: A.V.
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Virra de Gràcia
llança la seva IPA
en homenatge a la
Revolta de les Quintes
La cervesa artesanal celebra
així els 150 anys del fet històric

Sergi Solans: "No vaig
apostar per un cartell de
Festa Major conﬁnada"
"No crec que s'hagi de descartar la possibilitat que hi hagi algun
tipus d'activitat; pot servir de contrapunt a la festa massiva", diu

A.B.

L

a cervesa artesanal Virra de Gràcia, llançada el
desembre de 2018 amb ﬁnalitats de col·laboració
i suport al teixit social local, acaba d'ampliar
la seva oferta ﬁns ara limitada al seu producte pilsen amb una IPA que homenatja la Revolta de les
Quintes, justament
quan fa 150 anys de
l'esdeveniment històric que va suposar la
reacció popular contra la crida de lleves
de l'exèrcit. Batejada
com a Quintes 1870,
la nova cervesa es
caracteritza per un
punt més amarg i un
grau més forta que
la pilsen de Virra de
Gràcia. L'etiqueta posterior és un homenatge a les
dones que van lluitar en la revolta. Els beneﬁcis obtinguts, segons han explicat fonts de la iniciativa,
aniran destinats als conﬂictes laborals derivats del
Covid 19. Totes les cerveses es poden comprar al portal virradegracia.cat.

•

La reforma de l'eix
nord de Penitents
supera les al·legacions
El projecte per connectar els
carrers Gual, Alarma, Jujol
i Vallpar tirarà endavant
Amb un nou retard a causa del procés d'al·legacions,
la reforma urbanística dels carrers Salvador Alarma,
Josep Maria Jujol, Vallpar i Adrià Gual, que inclouen
la construcció d’una residència de gent gran que es
va anunciar ara fa un any (vegeu L’Independent núm.
740), ja està a punt de començar. El projecte es basa
en una obra que es desplegarà en tres fases i en un mínim de vuit mesos, i que té com a principals elements
la urbanització del tram ﬁnal d’Adrià Gual en accés
de prioritat invertida i la connexió en dos punts amb
rampes i escales cap als carrers Jujol i Vallpar.

•

A. B.

S

ergi Solans (Barcelona,
1989), il·lustrador i dissenyador gràfic, format
a l'escola Massana i amb
estudis de fotografia, és
l'autor del cartell guanyador de
la Festa Major de Gràcia 2020. Veí
de Gràcia, tocant al Mercat de la
Llibertat, és la primera vegada
que participa en el concurs, i que
el guanya.
Com ha estat el procés de creació?
No tenia intenció inicial de presentar-m'hi però, arran del conﬁnament, la meva companya m'hi
va animar i a última hora el vaig
fer i el vaig lliurar. Com que es va
ampliar el termini de la convocatòria, m'hi vaig presentar.
I la idea ﬁnal dels ediﬁcis amb
gent?
Fa poc vaig fer la portada d'un
lli bre per a la revista Panenka,
Ri va lidades crónicas, on partia d'una estructura de ciutat i
vaig voler fer una cosa similar,
amb un entramat d'ediﬁcis que
funcionés mirant-lo del dret o de
l'inrevés. I sobretot que hi hagués activitat.

Sergi Solans, autor del cartell de la Festa Major 2020, a sota. Foto: Cedida

Hi ha un fort debat intern als
carrers on una part diu que per
fer poc millor no fer res. El debat ha continuat aquesta setmana. Què en penses?
No crec que s'hagi de descartar la
possibilitat que hi hagi algun tipus d'activitat, i això curiosament
pot servir de contrapunt a la festa
massiva que hem conegut ﬁns ara.

No ho has fet de manera premeditada en relació amb el conﬁnament?
No, en cap moment. Ha estat una
coincidència. No vaig apostar per
un cartell Covid conﬁnat.

És un bon moment per repensar
aquest caràcter massiu que s'ha
lligat últimament a la festa?
Sí. El cert és que últimament si
me'n perdia alguna edició no em
feia res, per l'ambient massiﬁcat i
gentriﬁcat. Era impensable en tot
cas que aquesta massiﬁcació no
anés a més.

Com serà la Festa Major enguany?
En cap cas serà com l'hem viscut
ﬁns ara, ni per aforament ni per
concerts... Però no sé com s'hauria de fer. És complicat preveure
res.

•

La Setmana de
l'Arquitectura, L
sobre el silenci

A. B.

La iniciativa, enguany des de casa,
convida a fer pals de pluja

a Setmana de l'Arquitectura, que cada any organitza el
Col·legi Oﬁcial d'Arquitectes i
que ha donat peu a projectes locals com la mitgera de la miliciana Marina Ginestà a la plaça de les
Dones del 36, ha anunciat aquesta setmana que enguany es farà
de manera conﬁnada però igualment amb iniciatives personalitzades per a cada districte i que en
el cas de Gràcia el motiu central
serà el silenci.
Segons explica l'anomenat Grup
d'Arquitectes de Gràcia, com a responsables del projecte del Col·legi al
districte, el repte d'enguany és "fer
una festa on el protagonista sigui el
silenci". "L'objectiu és conscienciar

Imatge del lloc web on s'anuncia la iniciativa.

i ajudar la ciutadania a reduir el soroll a les places del barri, un tema
que preocupa el veïnat, i contribuir
així a la millora de la convivència i
la vida quotidiana", apunten.
L'anomenada Festa d'Arquitectura de Gràcia es farà del 7 al 17
de maig i el motiu central serà la

construcció de pals de pluja que
serviran per fer una cançó collectiva durant els dies de la setmana d'actes. També posteriorment
els pals seran l'eix d'una convocatòria presencial, encara sense
data, per fer una acció conjunta a
la plaça de la Virreina.

•
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Breus

Lluïsos de Gràcia,
Coll i Claret
competeixen a
les pantalles

Els Lluïsos de Gràcia han
arribat a la ﬁnal de la
primera Lliga de Bàsquet
Virtual, una competició
online que ha recreat
a l'NBA 2k20 de la Play
Station 4 una lliga i
playoff entre 90 equips
del bàsquet català. Els
blaus s'han quedat a tocar
de la victòria però han
perdut conta els Maristes
Ademar de Badalona.
S'han editats equipacions
i pavellons dels equips per
fer-ho més real, i també hi
han participat el Bàsquet
Claret i el CB Coll.

Mor Miguel Angel
Prieto, exjugador
i entrenador
del CB Coll
Aquesta setmana els
aﬁcionats del CB Coll han
rebut la trista notícia
de la mort de Miguel
Angel Prieto, que va ser
exjugador i exentrenador
del club durant molts
anys. Una persona molt
estimada al barri, va
deixar un gran record pel
seu bar i l'administració
de loteria. Un dels seus
ﬁlls juga a l'equip de
categoria mini del club,
que s'ha compromès a fer
un homenatge d'alçada
quan les circumstàncies
ho permetin.

Esports
Javi Sánchez: "El que
vaig sentir a l'Europa
no m'ho ha donat
cap altre club"
El fusell penja les botes i serà el director esportiu del club
si la candidatura de David Prats guanya les eleccions

Albert Vilardaga

"M'he sentit
molt estimat,
em quedo amb
aquest component
social", explica

J

avi Sánchez (Barcelona,
1984) guarda el fusell de manera deﬁnitiva i ho fa convertit en un mite del futbol
català i una peça bàsica de
l'Europa que va jugar dos playoffs
d'ascens consecuitu i va conquerir
la Copa Catalunya. Sánchez passa
a la història de l'Europa com el jugador que més gols va marcar en
una temporada, la 2013-14, amb 20.
És una decisió meditada o la situació actual ho ha precipitat?
És meditada. De fet vaig estar a
punt de retirar-me l'estiu passat
però venia d'una mala temporada i
no volia quedar-me amb aquest mal
gust. Aquest any a la Montanyesa
he estat molt bé, m'imaginava que
seria l'últim i des del Nadal, i més
amb l'ensurt que vaig tenir de la pericarditis ja ho vaig tenir clar.
Has rebut molts elogis per les
xarxes socials. T'ha sorprès?
Ha estat molt maco, m'ha emocionat, això deu ser que alguna cosa
dec haver fet bé. Sempre m'he sentit sempre molt estimat per tothom, independentment dels gols
que hagi marcat, he tingut un bon
tracte amb companys, rivals i entrenadors. La part més important
del futbol i amb la que em quedo
és amb aquest component social.
A l'Europa vas deixar petjada les
dues temporades que hi vas jugar. Quin record en tens?

playoff. Tot i que quedava la part
ﬁnal, que és complicada, és quan
més es nota la pressió i els nervis,
però la dinàmica era molt bona. Ja
veurem com acaba.

Javi Sánchez aixeca la Copa Catalunya aconseguida amb l'Europa. Foto: Cedida

El moment que vaig signar per
l'Europa va ser una gran ﬁta personal, era la plenitud de la meva
carrera esportiva, venia de marcar molts gols al Rubí la temporada anterior, el Pedro Dólera que ja
em coneixia va conﬁar en mi, les
coses em van sortir bé, vaig marcar 20 gols, i a nivell d'equip vam
gaudir molt, dos playoffs, una
Copa Catalunya amb l'estadi ple...
El que vaig sentir a l'Europa no
m'ho ha donat cap altre club.
Quins són els partits que més recordes amb l'escapulada?
Recordo molt el primer partit de
playoff a casa contra el Mutilvera,

també el de tornada i estar al túnel de vestidors i sentir l'aﬁció de
l'Europa que havia viatjat i que nosaltres no ho sabiem. La ﬁnal de la
Copa Catalunya, que em vaig trencar el nas en l'últim entrenament,
però vaig poder jugar cinc minuts
amb protecció i l'ambient va ser
fantàstic. També recordo molt
quan vaig tornar al Nou Sardenya
amb el Granollers, l'ovació que
vaig rebre, em va emocionar.
L'Europa d'aquesta temporada
feia bona pinta. L'has seguit?
Sí que el segueixo. Una llastima la
situació actual. Ho tenien tot de
cara per acabar en posicions de

Durant el conﬁnament has sacsejat el futbol català a través del
Twitter amb un 1x1 irònic de
molts futbolistes.
Em vaig inspirar amb el compte
de twitter @RajadoresFutbol que
feia aquest tipus de paròdia, i un
dia ho vaig enviar per privat a excompanys, els hi va agradar molt
i ho vaig penjar. Llavors em va arribar una pluja de peticions, i n'he
fet ja més de cent, sempre des del
respecte, hem rigut una estona durant el conﬁnament.
La teva idea és seguir lligat al
món del futbol?
Sí, no a les banquetes, però després de decidir que ho deixava vaig
rebre una trucada del David Prats
i he decidit la proposta d'acceptar
ser el Director Esportiu de l'Europa si la candidatura que ell encapçala guanya les eleccions. Penso
que és una bona oportunitat i el
projecte m'il·lusiona.

•

Inici irregular
de l'Europa en E
la temporada
dels eSports

A. V.

Quatre empats i una derrota a la VFO, i
una victòria i tres derrotes a la CPVL

n època de confinament els
eSports han adquirit protagonisme i l'equip de l'Europa
liderat per l'Àlex Beltry ha començat la temporada a les lligues de la
VFO i de la CPVL, i aquesta setmana ho farà també a la competició
que organitza Footers. A la VFO, la
competició on l'Europa porta més
temps competint, les cinc primeres jornades d'enguany a la Quarta
Divisió han acabat amb quatre empats i una derrota.
A la segona temporada de la
CPVL, els escapulats van començar amb una victòria molt clara,
però després han perdut els se-

L'equip de l'Europa eSports en un dels partits d'aquesta temporada. Foto: Cedida.

güents tres partits sense poder
marcar un gol. La nit de dimecres
a dijous, els graciencs s'estrenen a

la primera edició de la lliga organitzada per Footers, en un partit
contra l'Hèrcules.

•

Esports
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El repor

El Tandoku Renshu, la clau del
judo en les setmanes del conﬁnament

El projecte Del
Hospital a la
Catedral assoleix
l'objectiu marcat

Judo Nou Barcelona treballa amb nens i nenes del Turó del Cargol, Reina Violant,
Lluïsos i l'Escola Pia Balmes, i han hagut de reinventar-se per no perdre la forma
Albert Vilardaga

"Treballem la part
de tecniﬁcació
dels gestos",
explica el director,
Òscar Gispert

E

l conﬁnament ha fet sortir a
la llum la part més creativa i imaginativa dels monitors esportius que sense accés
a les instal·lacions han hagut de
reinventar-se des de casa, i els
monitors de judo no n'ha quedat
al marge. És possible la pràctica del judo sense parella, sense
contacte o sense un tatami? La
resposta la tenen des de Judo
Nou Barcelona i és aﬁrmativa.
Aquesta organització es dedica a la promoció d'aquest esport
en edats escolars a més de 450
nens i nenes treballa a Gràcia a
l'Escola Turó del Cargol, l'Escola Reina Violant, els Lluïsos de
Gràcia o l'Escola Pia Balmes, i
en total una desena de centres a
Barcelona. Com passa en la resta d'esports, plataformes com
Whatsapp, Instagram o Zoom
s'han convertit en imprescindibles aquests dies per mantenir el contacte, amb tant amb
els alumnes com amb els cen-

Exhibició de Judo Nou Barcelona feta fa uns mesos. Foto: Cedida

tres, i el president del Judo Nou
Barcelona, Òscar Gispert, explica com les han adaptat a aquest
esport: "Ens estem centrant en
aquelles pràctiques del judo que
no requereixen una parella, el
Tandoku Renshu és una pràctica individualitzada que serveix
per tecniﬁcar el gest, polir el detall del gest. En el judo és molt
important l'articulació dels gestos i la coordinació, i són les tas-

ques que intentem treballar més
aquests dies".
Des de l'entitat fan sessions
personals i sessions per a grups
en funció de les edats, i expliquen que estan obtenint molt
bona resposta com demostra la
presència habitual d'entre 20 i 50
alumnes per classe. "Hem hagut
de buscar fórmules atractives
d'aprenentatge, pel treball físic
i de coordinació hem utilitzat

el cinturó del quimono per treballar aspectes del moviment i
l'agilitat de les cames, hem substituït els cons que fem servir
normalment a les classes per les
sabatilles d'estar per casa o hem
fet reptes amb el paper de vàter
fa unes setmanes quan es va posar més de moda", explica l'Òscar. Des de Judo Nou Barcelona
treballen aquests dies amb l'objectiu de mantenir la forma dels
judokes, engrescar-los i que no
caiguin en l'apatia: "creiem que
és important que trenquin la rutina, deixem espai perquè es vegin, se saludin i parlin, a banda
de la pròpia pràctica esportiva",
detalla.

•

A.V.
El projecte solidari iniciat pel
Xavi Vallès ha recaptat un total de 66.148,75 euros que es
destinaran a dos assajos clínics
diferents perquè l'Hospital de
la Vall d'Hebron pugui investigar sobre el càncer cerebral
infantil i contra els sarcomes.
La família vol agrair als patrocinadors, entre ells els Clubs
Claror; els col·laboradors, que
un d'ells ha estat la secció de
bàsquet dels Lluïsos de Gràcia,
i al cap i a la ﬁ a tothom qui ha
aportat el seu gra de sorra al
projecte.
El Xavi Vallès va morir el passat mes de gener, després de
tres anys de lluita contra el
càncer, i va deixar el projecte Del Hospital a la Catedral i
el llibre El camí és llarg com a
llegat. El protagonista del projecte tenia previst anar des de
la Vall d'Hebron a Santiago de
Compostel·la en bicicleta.

•

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

www.independent.cat

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

administracio@independent.cat

Nom: _____________________ Cognoms:__________________________________________ DNI: ______________ Edat: _______
ADREÇA
Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___ Localitat: ______________________ CP: _________
Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________
Número de compte bancari:
IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

Signatura:
SUCURSAL

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per escrit el contrari, giri al número de compte bancari indicat
en el present document els rebuts corresponents a la
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries
que es produeixin per devolució de rebut per causes no
imputables a la mateixa.

D. CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva entitat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al ﬁtxer de socis i sòcies, el responsable
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les

vostres dades es tractaran amb l’única ﬁnalitat d’oferir-vos
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a administracio@independent.cat.

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

Data:

/

/
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Cartes al director
Aclariments sobre la
defunció d'un dirigent de
l'AV Passeig de Sant Joan

Editorial

Veïns, reaccioneu!

C

ada setmana hi ha nous elements de repensament de l'entorn on ens
ha tocat viure o on hem volgut viure: si fa quinze dies eren les entitats més sensibilitzades amb la contaminaciño acústica i ambiental,
aquesta setmana són els veïns de la Salut els que demanen que el retorn a
l'activitat quan aconseguim superar la crisi sanitària es noti també en un
Park Güell menys massiﬁcat. Aquests dies, i ens ho explica la gent del parc
i els treballadors de Parcs i Jardins, el recinte més famós de Gràcia (i pulmó verd de tot el districte) respira en majúscules. Només dos treballadors
fan tasques d'urgència mentre hi ha més ocells i la natura creix en algun
punt desmesurada o fora de la mesura que li hem permès.
Sempre hi ha notícies, com hem pogut comprovar totes aquestes setmanes de treball fet amb més diﬁcultats de les habituals, però el moment
de la desecalada també ha de servir per empènyer el veïnat perquè torni a
jugar de contrapès amb les informacions que cada setmana ens faciliten
les institucions. Ha estat comprensible que aquestes setmanes no s'hagin
pogut dinamitzar espais assemblearis de la mateixa manera que a Gràcia
es fa des de temps immemorials i amb una energia envejable per a molts
altres territoris. Però qui més qui menys ha trobat el seu espai online per
reorganitzar-se i començar a barrinar idees, i com a exemple els carrers
de Festa Major, que tenen un bon debat entre mans sobre l'edició 2020.
Però com dèiem cal tornar a l'empenta veïnal de sempre, perquè
com deia Joan Fuster ala política, si no la fas, te la fan. Cal tornar a pensar en el control de l'agenda, en l'organització de la protesta, en el reequilibri de forces, en la pressió del carrer. Ho diem egoistament des de
L'Independent: no ens agrada rebre inputs només d'una banda, i hem
notat en les últimes setmanes que faltava un punt de gosadia per superar
aquesta retallada de llibertats que tots hem hagut de pagar per l'impacte
mundial d'un virus altament mortal. Ens hem espantat, però hem de tornar-hi a ser. Veïns, endavant!

•

Quan tot això passi -la frase de merda, que diria l'escriptor
Joan Josep Isern-, hi haurà espais culturals que no obriran o
que ho faran d'una manera molt canviada a la que coneixíem.
Almenys en dos casos locals el motiu no serà la crisi sanitària:
un és el Canela i l'altre és el Pipa Club. Aquest últim, després de cinc anys
al carrer Santa Eulàlia, ha tancat l'etapa de concerts i jams i sembla centrar-se en l'activitat interna. L'última a acomiadar-se, la Heidi Martínez,
cap de comunicació, ho feia fa pocs dies amb un missatge públic d'agraïment als músics com Albert Bello o Hernan Pérez Chino, que van partir
peres amb la nova junta després d'un replantejament de despeses i l'intent de pagar els bolos a un terç del preu.
El
dependent

Em dic Maite Piñas González i li escric en
nom meu i de la meva germana Laura. La
present és per fer una queixa referida a una
notícia publicada al núm. 796 de l’Independent de Gràcia el dia 17-4-2020. En aquesta
notícia feu referència a l’efecte del covid 19
a l’Associació de veïns i amics del passeig de
sant Joan. En ella, parleu de la defunció del
nostre pare, Jordi Piñas Andreu, i cal que
fem uns incisos:
1r – Existeix un dret fonamental de respecte a la vida privada i familiar. Aquest dret
no ha estat respectat per la seva publicació
perquè en cap moment la família ha consentit que es publiqués cap notícia sobre
aquesta defunció. No ha hagut cap intent
de contacte amb nosaltres per fer públic
aquest fet dolorós.
2n – Vostè ens parlarà del dret fonamental
a la llibertat d’expressió i d’informació. És
cert, però també és cert que aquesta informació ha de ser veraç i contrastada, i vosaltres ni heu contrastat ni heu estat veraços:
- El nostre pare no va morir de covid 19; sí
vam patir, ell i tota la família, els efectes nefastos del conﬁnament.
- Tampoc us heu informat de qui fou el nostre pare: va ser dels primers socis de l’associació, en va ser president des del 2001
ﬁns al 2008 i va seguir com a vicepresident
molts anys més. També va ser l’impulsor i
continuador del projecte A l’escola s’ensenya a valorar els jardins urbans que va ser
mereixedor del premi Vila de Gràcia 2006 al
millor projecte de sostenibilitat i defensa
del medi ambient. A més d’invertir hores i
hores, sense defallir, en el creixement i bon
funcionament de l’associació.
Ja ho veu, “també de l’entitat” queda ben
curt.
Atentament,
Maite Piñas

Bon veïnatge
Conxa Garcia

A

la conﬂuència del carrer Cardedeu
amb Montornès, a la frontera entre el Coll i Penitents, vivim cinc
famílies en un ediﬁci una mica laberíntic: dues entren per un dels carrers
i tres per l’altre. Som una parella jove,
tres de mitjana edat i uns jubilats. Ens
veiem poc, més a l’estiu quan sortim als
petits espais exteriors de què disposem.
Sempre hem recollit els paquets quan
algú no hi era i ens hem fet petits favors. Però mai com ara. Sortim cada dia
a les vuit a aplaudir les treballadores
de la sanitat pública, en especial una
de les veïnes que és metgessa d’un CAP
i passa angúnies i neguits, Xerrem una

La Covid 19 no pot
amb el bon veïnatge,
que s’estén com
una taca d’oli
mica i compartim coses. Unes tenen un
llimoner i ens han repartir un grapat de
llimones a totes. Els nois joves compren
a pagès i els van dir que per a ells sols
no els sortia a compte el desplaçament
i ràpidament van anar-ho parlant i ens
vam afegir tota la resta per fer una comenda. Ja estem menjant faves, peres,
enciams, maduixots, taronges, carxofes... Quan algú ha de sortir a comprar,
s’ofereixen als altres per portar-los
quelcom necessari. Els jubilats estan
subscrits a un diari. S’ha fet una roda
de lectura. Ens sentim acompanyats. El
Covid no pot amb el bon veïnatge, que
s’estén com una taca d’oli.

•
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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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Guillem Roma i Batlle, conseller del grup municipal d'ERC a Gràcia

No som mestres
ni ho volem ser
Silvia Manzanera

N

o soc mestre però considero que
formo part d’això que ara se’n diu
la comunitat educativa, un concepte que -tot i les distorsions i l’evolució
que ha tingut els darrers anys- és avui
més necessari que mai. L’escola pública,
part essencial d’aquesta comunitat, és
l’espai on les nostres ﬁlles i ﬁlls conviuen amb altres realitats per convertir-se
en persones amb ulls crítics que aprenen molt més que a calcular la superfície d’un polígon, i que també tenen opinió encara que no sàpiguen expressar-la.
O l’expressen a la seva manera.
No hem qüestionat el tancament de
les escoles, hem vist que s’havia de fer
“pel bé comú” i han estat ben atents als
canvis en una situació excepcional. No
han sortit de casa en sis setmanes; encara estic en shock com per fer-ne valoració. Per això, conscients que per a
molts els curs escolar ja s’havia acabat,
vivim primer amb sorpresa i després
amb angoixa aquest experiment de l’escola a casa, enfocats de nou als resultats, a l’expedient, a la nota; amb tot el
que ens havia costat incorporar alguns
canvis, almenys en moltes zones on això
de treballar per projectes i per grups cooperatius sonava a hippiada copiada de
Finlàndia.
Des que ha començat el darrer trimestre que a casa hem de fer torns per
fer ús de l’ordinador (només en tenim
un, i gràcies que ens podem considerar
afortunats amb un wiﬁ de primer nivell), hem fet un curset intensiu de programes formatius i plataformes educatives vàries perquè els infants de primària
no perdin més matèria (com si això ara
mateix fos prioritari per a un nen de deu
anys) i hem hagut de repassar fórmules
matemàtiques perquè una pantalla no
explica igual de bé que la mestra.
Si això era la modernitat, prefereixo
els clàssics. I a més d’això no t’oblidis fer
exercici, cuinar de forma saludable, jugar a les cartes i fer videoconferències
amb els avis; sort que ara ja podem anar
ﬁns a sota el balcó de casa seva i fer-los
un petó a distància. Resum: “Això és una
merda, mama”. Potser el meu ﬁll no s’expressa del tot malament.

•

La Festa conﬁnada

E

l passat 24 d’abril vaig participar (sí, participar)
en l’acte de presentació del cartell de la Festa
Major de Gràcia 2020. Va ser una projecció programada al Youtube d’un vídeo que presentava els
cartells ﬁnalistes per acabar anomenant el guanyador d’enguany, el d’en Sergi Solans. Durant la visualització del vídeo programada per les 18:00 h hi havia un
xat on alguns graciencs vam fer una mica de diàleg i quatre bromes (el Contel farà captures de pantalla enlloc de
fotos?).
Digueu-me especial però vaig sentir una mica la mateixa il·lusió de cada any quan es presenta cartell, símptoma
de que la Festa Major ja no és tan lluny. Puc dir que vaig
poder participar virtualment al primer acte de la Festa
Major? La resposta per mi és sí.
La humanitat té una gran capacitat d’adaptació als
canvis i en poques setmanes, sense adornar-nos-en, hem
establert unes noves maneres de funcionar: teletreball (si
tenim la sort de poder-lo fer), opció de compra de menjar on-line, trobades d’amics al “Zoom” o “Jitsi”, ofertes
de concerts en directe per “streaming”... La vida, per una
temporada, ha patit un canvi de format per pura necessitat.
Els estudiosos de la festa diuen que la vida té dos espais de temps diferenciats, l’espai de temps festiu i l‘espai
de temps no festiu, que es van alternant cíclicament.
La pregunta és: si hem pogut modiﬁcar el format de
funcionament del temps no festiu degut la situació del
COVID, perquè no podem adaptar el format del temps
festiu tot mantenint les dates que marquen els nostres
patronatges?
“Ni suspendre ni ajornar, re formular” és el lema que
vaig escoltant i m’agrada.
Ara que la Festa Major es va apropant, comença el debat a les xarxes amb diferents opinions, podrem fer Festa
Major o no? Jo crec que sí, però amb un format diferent
i molt majoritàriament basat en les noves tecnologies de
la informació. I sinó mireu com s’estan preparant al barri
de la Sagrera per les seves festes de la primavera (www.
festesdelasagrera.cat).

Aquesta opció digital es podria combinar amb determinades activitats controlades al carrer amb el vist i plau
de l’administració si es que ﬁnalment és possible.
Pregó per streamimg, visualització virtual de guarnits, grups de grallers i xarangues actuant pels carrers
amb públic gaudint des de terrats, balcons i ﬁnestres,

Jo crec que sí que podrem fer
Festa Major, però amb un format
diferent i molt basat en les noves
tecnologies de la informació

concerts en streaming, traques que sentirem tots els veïns i veïnes, jocs online, banderes de Gràcia als balcons....
Només son idees que surten del meu cap, potser algunes
impossibles, que acabin sent una realitat depèn de tots
nosaltres, jo crec que ho podem fer.

•
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Massin Akandouch i Bianca Carrera Espriu

Quin futur li espera al clima
després de la Covid-19?

Daus a l'aire
Carina Bellver

D

es de fa un parell de setmanes, el
meu avi de 91 anys gairebé no menja. És un dels malafortunats portadors de la Covid-19 malgrat ser, suposadament, assimptomàtic. Està aïllat en
una habitació de la residència i no entén
per què des de fa set setmanes no pot
sortir d’aquelles quatre parets i ningú
el va a veure, davant la impotència i el
dolor de la família. Al centre, residents
i treballadors s’han anat contagiant de
coronavirus com el foc encén una metxa. Falta de material de protecció, falta
de coneixements sanitaris de prevenció,
falta de test, deixadesa i oblit per part de

E

l coronavirus ens ha donat a tots una bufetada a la
cara quan menys ens ho esperàvem. Molts començàvem el 2020 amb la idea de ser el principi de la
millor dècada que hem viscut mai, on anàvem a deixar la negativitat al 2019 i començar una nova era.
Aquesta pandèmia ha vingut amb tot mena de conseqüències, però hi ha una que ha sigut benvinguda amb entusiasme. Podem veure una clara davallada en els nivells d'emissions de CO2, la qual ha causat titulars proclamant que la
crisi del COVID-19 és bona pel clima i que ﬁns i tot pot salvar el canvi climàtic. Desgraciadament els canvis que estem
veient causats pel buit actual en l'economia no son a llarg
termini. No podem negar que són canvis positius, però res
proper al que realment es necessita per fer front a la crisi
climàtica, una crisi que ens afectarà molt pitjor que aquesta, amb moltes més morts, patiment i desestabilitat.
La major part de la infraestructura industrial global està
actualment sota quarantena, i algunes de les indústries
més responsables de la destrucció del medi ambient i de les
comunitats del sud global, com la ramaderia o els combustibles fòssils, estan demanant incansablement als governs
mundials ser rescatades pel forat econòmic desastrós que
ha causat el conﬁnament i la prohibició de qualsevol activitat no essencial per la vida humana. Com tota crisi, la
climàtica també tindrà els efectes més perjudicials sobre
la classe treballadora, la que sense haver sigut la responsable, rebrà les conseqüències més fatals. Però no té perquè ser així. La COVID-19 ha demostrat que som nosaltres
els que literalment aturem realment el món: si nosaltres
no treballem no hi ha empreses; i si no consumim no hi ha
economia. Som nosaltres els que podem decidir no participar d'aquest model productiu que esta portant el benestar
mundial cap a un precipici sense fons.
La pandèmia ens ha mostrat quins són els pilars reals
de la societat, de les infraestructures públiques i de les que
s’han deixat de banda mentre s’ha protegit a les empreses
contaminants. Si els líders mundials realment es preocupessin pel benestar social, ja que han aﬁrmat que era la
seva màxima prioritat en els últims dos mesos, haurien de
prendre mesures cap a un futur millor i abordarien la crisi
climàtica, que és bàsicament una qüestió social.

Cal lluitar per totes les crisis! Hem d'actuar amb la mateixa urgència. La crisi provocada per la pandèmia de la
COVID-19 ha demostrat que és possible una acció immediata, radical i eﬁcaç dels governs. Per descomptat, per assolir aquest nivell d'acció climàtica, caldrà molt de sacriﬁci i
patiment. Però el preu de no actuar serà pitjor i més gran.
Constantment veiem com es rescaten a bancs i empreses

Desgraciadament els canvis que
estem veient en les emisions
causats pel buit actual en
l'economia no son a llarg termini

amb diners públics. Després d’anys d’inacció i decepció política, es veu clar que el futur de la meva generación o val
tant com els bancs, empresaris i corporacions. Els polítics
parlen, però els líders de veritat actuen! Escolteu a la ciència, i deixeu de jugar amb el nostre futur.

•

Les famílies contenim
la respiració, amb la
certesa que els avis
són els grans oblidats
l’administració… Tot ha fet que la resposta a la pandèmia arribés tard, que fos imprevista i improvisada, amb mancances
de comunicació, i que les famílies que no
podem treure els nostres familiars de les
residències estiguem ara a mercè de la
professionalitat qüestionada d’uns centres que tenen a les seves mans la vida,
entre d’altres, del meu avi mentre miren
de reüll no perdre un negoci milionari.
Els daus estan a l’aire i les famílies vivim
contenint la respiració, amb la certesa
de saber que els grans oblidats en aquesta pandèmia han estat els nostres avis.
Potser tantes morts a les residències de
gent gran (un 30% de les defuncions de
coronavirus de tot Catalunya) servirà per
replantejar el model? Potser exigirem
a l’autoritat competent -la Generalitatque es deixin de gestionar per empreses
privades, que primen els interessos econòmics ? Potser començarem a plantejar-nos que les residències siguin considerades un servei essencial? Potser tot
aquest debat queda només en foc d’encenalls i ningú acaba assumint responsabilitats, com pertocaria.

•

Gràcies al suport de:
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EART conﬁa en els
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Breus

Segona part del
Collﬁnament Fest
aquest dissabte
Cedida

L’activitat representarà un coixí temporal per a
l’associació cultural, obligada a aplicar un ERTO
El Collﬁnament Fest, la
proposta de música online
que el Casal de Joves del
Coll va oferir el passat 18
d’abril, tindrà segona part
aquest dissabte 2 de maig,
mantenint així l’activitat
cultural i musical sense
sortir de casa. Així, a partir
de les 12 hores, hi haurà
música en viu de diferents
artistes a través del canal
de Youtube de l’entitat.
La versió digital d’aquest
festival de música del Coll
inclourà les actuacions
d’Ivan Rica, Albert
Casanova, Chaborrillo i
Kapara Sound.

Silvia Manzanera

Aquest serà el
segon any que
comparteixen
espai amb el
Nou Patufet

L

'Ca la Wenling', de
Gemma Ruiz, el
més venut a Ona
per Sant Jordi
El llistat dels més venuts
de la setmana de Sant
Jordi a Ona, a través de
la plataforma Llibreries
Obertes, està encapçalat
per 'Ca la Wenling', el nou
llançament de Gemma
Ruiz. El segueixen 'Canto
jo i la muntanya balla'
d'Irene Solà (el primer
de Taifa), i 'Guillem', de
Núria Cadenes.

'espai d'educació artística
Experimentem amb l'Art
viu moments d'incertesa i
angoixa. La parada total de
l'activitat i de tots els projectes que tenien en marxa posa en
perill el futur de l'entitat del carrer Torrijos, que tot just celebrava
l’aniversari dels 25 anys de trajectòria a la Vila ara fa un any. Amb
un ERTO que afecta els nou membres de l’equip, les energies estan
posades ara en els casals d’estiu,
les pre-inscripcions dels quals
s’han obert aquest dilluns, tot i
que les dates i el nombre de places podrien canviar depèn de com
evolucioni la crisi sanitària. De
tota manera, Experimentem conﬁa en poder portar a terme els casals que, com a mínim, representaria un coixí econòmic durant uns
mesos, a l’espera també, del suport
institucional. “La incertesa és evident”, assegura Víctor Lobo, membre d’EART, “però en principi conﬁem en què els ajuts arribaran”.
Aquest serà el segon any que
EART col·labori amb l’escola
Nou Patufet per ampliar el nombre de places. Ubicat al carrer
Encarnació, a molt a prop d’Experimentem, l’espai d’educació artística considera que el lloc és molt
semblant al seu i permet les activitats entre les aules i el pati, tot a

Els casals d'estiu mantenen les dinàmiques d'altres anys. Foto: Cedida

Projectes artístics en suspensió.
Des què es va declarar l'estat
d'alarma, EART, l'espai d'educació
i cultura del carrer Torrijos, ha
estat tancat i sense activitat a
excepció dels pocs artistes que
han pogut seguir desenvolupant
la seva feina. Però la resta
d'activitat d'Experimentem així
com els projectes i col·laboracions
que tenia en marxa l'entitat
han quedat ajornats.

peu de carrer. A més, permet grups
reduïts i més distància entre els
infants, en cas que s’hagin de seguir aplicant mesures de distanciament. Els casals d'estiu Endinsa't
al món de l'art són la continuïtat de
la proposta educativa d’EART durant l'estiu; “una activitat de lleure on viure l'experiència del procés de creació a partir del joc i amb
la incorporació d'activitats d'aigua i d'altres propostes lúdiques”.
“Sempre amb les arts visuals com
a base, l’objectiu al ﬁnal és gaudir
del temps de lleure”, afegeix Lobo.
També, com expliquen des de l’entitat, la programació que plantegen
“convida a experimentar, imaginar, a desenvolupar la creativitat,
l'esperit crític i la capacitat de
transformar allò que ens envolta”.
Fins a mitjans de maig les famílies no rebran la conﬁrmació de la
inscripció, un cop EART hagi pogut gestionar totes les dades i organitzar els grups i les places deﬁnitives en funció de les condicions
excepcionals actuals.

•

El repor

El teatre i la dansa, vistos
des de primera ﬁla
El 29 d'abril és el Dia Internacional de la Dansa i
enguany, entitats i equipaments de Gràcia ho celebren
amb diferents propostes; això sí, des de casa
Silvia Manzanera

A

mb la persiana abaixada de
les sales de teatre i l'aturada d'activitat cultural, les
entitats fan l'esforç de seguir
oferint, encara que sigui des de
la distància, continguts i propostes. A Lluïsos, Sotacabina ha dissenyat un cicle de teatre conﬁnat

amb una programació setmanal
de les obres d'ara ﬁns a ﬁnals de
juny; cada dissabte una obra de
teatre dels últims anys. Fins ara
s’han vist tres peces: 'Els enamorats' de Carlo Goldoni, 'La nit de
Sant Joan' de Dagoll Dagom, i
aquesta setmana 'l’Inspector de
Nikolai Gógol'. A més, el grup de
teatre també ha organitzat algunes trobades virtuals per saber

com estan els joves i per fer jocs
d'improvisació. Per la seva part,
el Centre també manté actiu el
contacte amb socis i a través de
les xarxes ofereixen cada setmana un programa cultural complet que elabora l'Arxiu Històric
de l'entitat. "Ara ens estem adonant del tresor que tenim", explica Carlos Pablos, president del
Centre. Aquesta setmana, a més,

Cartell de la peça 'Els enamorats', de Sotacabina Teatre. Foto: Lluïsos

se celebra el Dia Internacional
de la Dansa i l'Ajuntament ha fet
un recull de totes les propostes
que ofereixen els espais i entitats
de la Vila. El CAT proposa per
aquest diumenge 3 de maig ball

amb Corrandes són Corrandes
des d’Instagram i Facebook live;
i el Centre ofereix tallers en línia
del professor de ball [www.youtube.com/user/BALLVERDUN].
Teatre i dansa a primera ﬁla.

•
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J.M. Hernández Ripoll:
“Fer riure amb una
novel·la negra és un èxit”
El periodista i escriptor gracienc, guardonat amb el III
Premi Empordà de Novel·la per 'La mort del Rei Gaspar'

S.M.

E

l periodista i escriptor gracienc Josep Maria Hernández Txusqui Ripoll acaba de guanyar el III Premi
Empordà de Novel·la amb
l'obra La mort del Rei Gaspar, la segona part de la sèrie del detectiu
Simon Prisco que va encetar amb
La sonrisa helada (2016). El conﬁnament li ha impedit anar a recollir
el guardó a l’Empordà, però per la
resta, segueix com sempre: “fa 30
anys que treballo des de casa”.
Tal i com està el sector editorial, un llibre premiat facilita les
coses?
Si el guanyes és com si et toqués la
loteria. És molt difícil aconseguirho. En aquest premi, s’ha escollit
el meu text entre 30 originals, i
s’inclou l’edició, que en principi
estava planiﬁcat per al mes de setembre però ara ja no se sap amb
certesa. Per a l’escriptor, quan el
guardó inclou l’edició és perfecte, perquè t’estalvies tot el procés
d’enviar a les editorials, esperar la
resposta... I des del punt de vista
del lector, és un atractiu perquè
pensen “malament no estarà si li
han donat un premi, alguna cosa
ha de tenir”.
Continues amb la història de
Simon Prisco que vas encetar a
La sonrisa helada?
Sí, repeteixo protagonista, el cas
a resoldre és nou i la seva història personal segueix desenvolupant-se. He plantejat la sèrie com
la de Carvalho, per exemple, on vas
descobrint l’evolució del detectiu
mentre ell intenta resoldre un cas.
En aquesta ocasió ell trenca sentimentalment i té una preocupació
metafísica sobre la paternitat.

El periodista i escriptor gracienc, en una imatge recent. Foto: Cedida

Ho tenies tot planificat des del
principi, doncs?
Quan vaig acabar La sonrisa helada ja tenia pensada aquesta història. De fet estic en fase d’escriure la
tercera. La història ja la tinc muntada, amb l’escala, l’argument, i
començo a pensar en la quarta.
M’agrada treballar així.
Prefereixes planiﬁcar una novella a escriure-la?
És molt més divertit pensar la
novel·la que escriure-la; això és
molt esclau però planiﬁcar la història, donar-li voltes als detalls, investigar el context històric, imaginar-me com era l’època és molt
entretingut.
Quin és l’argument de La mort
del Rei Gaspar?
El llibre comença amb la mort
d’un cantautor que feia de rei ros
a la cavalcada de Barcelona. En un
primer moment sembla una mort
natural però l’investigador descobreix que no és ben bé així. La

història es situa entre Barcelona
i Collbató, a peu de Montserrat,
l’any 2000, el moment del canvi a
l’euro i quan la tecnologia comença a canviar molt ràpid. Però no
vull fer spoilers, per saber com es
ressol el cas s’ha de llegir el llibre.
Per què agrada tant la novel·la
policíaca?
Perquè parlen de coses que se’ns
escapen, la sang i fetge enganxa,
transmet altres sensacions. A mi
el que més m’agrada és fer riure
amb una història negra; això és tot
un èxit.
Què en penses de celebrar Sant
Jordi el 23 de juliol?
Tinc els meus dubtes, tot és un
problema econòmic. Si es vol fer
que es faci, perquè hi ha molts interessos i molta gent implicada.
Entenc que es vulgui celebrar al
carrer perquè Sant Jordi és això,
és el bany de masses, tot i que jo
amb els tres primers minuts en
tinc prou.

•

crítica
d’art

Teresa Vall Palou, l'artista que
dialoga amb diferents disciplines
Ramon Casalé Soler

L

a Fundació Felícia Fuster es va crear l’any 2003
amb la ﬁnalitat de promoure i crear l’interès literari i artístic al nostre país, recolzant als estudiants d’aquests dos apartats, atorgant beques i borses
d’estudis anuals. Tanmateix, una altra qüestió és difondre l’obra literària i artística de Felícia Fuster, per
això s’està preparant l’edició de la seva obra completa i, a la vegada, s’organitzen exposicions temporals
d’altres artistes, com és el cas de “Anar o la capacitat
de contenir el temps", de la lleidatana Teresa Vall Palou
(1951), que també té una fundació que porta al seu
nom a Lleida. Vall Palou és una artista polifacètica,
ja que conrea diferents disciplines cas de la pintura,
el gravat, el dibuix, l’escultura, la ceràmica, la installació i els llibres d’artista. A principis vaig visitar el
seu estudi, situat al costat mateix de la Fundació, on
vaig comprovar l’enorme tasca que desenvolupa en
totes aquestes matèries, on no sabria discernir en quina d’elles hi mostra més interès. També va coincidir
amb una exposició individual de l’artista que portava
com a títol Llibres d’artista amb els poetes, on mostrava treballs conjunts amb
autors com la mateixa Felícia Fuster, Carles
Duarte, Joan Brossa,
Màrius Torres i Guillem
Viladot, entre altres
L’artista lleidatana
es va formar a l’Escola
de Belles arts de Lleida.
Ha exposat en diferents
localitats catalanes i
espanyoles, així com a
França i Alemanya. La
seva obra destaca pel
gest, la matèria i el signe, o sigui, tres de les tendències més importants de l’ informalisme, tal i com es pot
comprovar en la seva darrera exposició, on mitjançant
23 peces, entre acrílics sobre tela –4 d’ells de grans
dimensions i 6 pintures monocromes de dimensions petites- litograﬁes, ceràmiques i el llibre d’artista
Anar, com homenatge a Felícia Fuster, que pertany al
llibre Sorra de temps absent, publicat el 1998 per Pagès
Editors. La majoria de les obres reﬂecteixen el seu
compromís pel diàleg entre les diverses disciplines
aplicades, creant un llenguatge personal.
En resum, “Anar” o la capacitat de contenir el temps,
ens transporta al passat, però alhora també va a la recerca d’un futur que va més enllà de la pròpia realitat,
una realitat que es construeix basant-se en la memòria i l’inconscient, per aconseguir trobar el seu propi
espai creatiu. Amb la pintura, abstracta però arrelada a la vida de la terra, hi allibera emocions, els estats
d’ànim, les alegries o tristeses en el color, que n’és el
principal aliat, i el gest i els materials en són els complementaris”.

Ha exposat
en localitats
catalanes,
espanyoles
a França i
Alemanya
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Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La torratxa

Estimats
vectors
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

E

L'entitat treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al carrer

Heura, ara és el moment

E

l millor que podem oferir és ser-hi”. Així sentencia
la Jara la seva visió de com ajudar la gent que viu al
carrer. Vinguda de Barakaldo, la Jara es va establir
el 2017 a Gràcia. De seguida va congeniar amb els
veïns i, ﬁns i tot, va poder participar al primer any
en que, per la Festa Major, es decorava el carrer Lluís Vives.
Un dia d’agost, mentre col·laborava amb el menjador
social del carrer Fraternitat, va ocórrer un fet que va donar un impuls a la seva consciència social. “Es va presentar una persona amb un tall tan profund a la cama (...)
Quan vaig cridar que havíem de trucar a l’ambulància em
va dir: ni se t'ocorri trucar-la, primer he de menjar. Allí vaig
haver d'aprendre que l'urgent no és sempre l'important”.
Pocs temps després va entrar a formar part de l'Associació
Centre Obert Heura, del qual ara n’és la responsable.
L’entitat va néixer el 1999, amb la voluntat de millorar la
qualitat de vida de les persones que es troben en situació
de sense llar, en un moment en el que el nombre d’afectats
era creixent. Gràcies a l’impuls del veïnat, es va aconseguir
obrir un dia a la setmana el Servei de Salut i Higiene, on els
usuaris hi podien trobar dutxa, canviar-se la roba i aconseguir material per l’higiene personal. Aquest modest inici ha
acabat evolucionant en un espai que vol crear llaços amb el
barri a través d’activitats com el teatre o la coral. Un espai
que busca defensar els drets de les persones buscant causes
i denunciant injustícies.
En l’actualitat, l'Associació Centre Obert Heura ofereix
servei d’acollida, acompanyament, assistència social i cana-

lització de demandes. Com també assessora en temes com
la recerca de l’habitatge o la inserció l’aboral. “Creiem que
l’acompanyament personalitzat afavoreix l'autoestima, la
sociabilitat”, explica la Jara.
I, no contents amb tenir dos centres a l’avinguda
República Argentina, el Centre Heura ha estès la seva tasca al centre penitenciari de Brians 1 i 2, on un equip de voluntaris es trasllada per a fer acompanyament, gestions i
formació.
La situació actual de conﬁnament ha frustrat una expansió de serveis que venia essent imparable. Tot just acabaven
d’obrir un espai de dutxes exclusiu per a dones quan, pocs
dies després, la gent es va veure obligada a tancar-se a casa
seva. Aquest fet va agreujar encara més la situació de les persones sense llar. L’associació s’ha vist obligada a tancar el
centre, i els seus usuaris “han vist com es col·lapsava el servei
públic i com l’estigma creixia, augmentat per la por al contagi i al mateix temps la invisibilització social”, confesa.
Tot i les circumstàncies, des d’Heura continuen treballant a través d’un seguiment telefònic, sempre amb la idea
de tornar a reprendre l’activitat el més aviat possible. És per
això que la Jara demana a totes aquelles persones que estan
pensant en fer un voluntariat, que es posin en contacte amb
ells. “Que aquest és el moment, que s'acostin a conèixer-nos,
que coneguin el centre del qual formem part i que es sumin
a la feina”. Ho demana per poder continuar treballant, per
poder continuar ajudant. Perquè ella, com el Centre Heura,
saben que el millor que poden oferir és ser-hi.

•

lEstimats vectors meus, potser quan
llegiu aquesta carta ja sou a la universitat, o el que sigui que quedi
d’ella. Ara en teniu 4 i 6 i no enteneu que
heu quedat reduïts a un despersonalitzat factor de contagi. Però és que no
hem muntat aquest món per a vosaltres. Quan escric això fa més de 30 dies
que dormiu, jugueu, mengeu, apreneu
junts les 24 hores del dia. Sense sortir
de casa. Han tornat les curses d’ànsia
pel passadís i hem descobert els dinars
al balcó, amb taules i cadires miniatura. Tot i que tu, petit, ja has repetit algun migdia que no saps si has dinat i
fa dies que se t’ha tornat a escapar el
pipí, com per mostrar que alguna cosa
no està anant bé. Tu, petita, mai has sabut contenir els nervis i el teu cos belluguet. I ara menys. Fots bots per casa
com per fer saltar el parquet i la paret
mitjanera i potser escapar-te. D’aquest
pis i d’aquesta societat malalta, ara ja
literalment i metafòrica.
Sabeu, la policia interroga a la gent
que es fa abraçades al carrer i ﬁns han
multat algú per anar a comprar Nocilla.
Què seriem sense les petites transgressions diàries, petits experts transgressors de la punyeta? L’altre dia vaig sortir a buscar pernilet del bo, teníem un
mal dia. Hores després, la perdíem per
sempre, la Maria Mercè de les nines i la
tortuga. Heu considerat una injustícia
no poder tornar a jugar a casa seva com
havíem promès, i teniu tota la puta raó
del món.
Petita, tens les cames més llargues
que quan tot va començar. Te les hem
vist creixer en directe. Petit, quina imprudent alegria riure i celebrar junts la
victòria en el primer videojoc de carreres. I com parleu dissenyant cabanes,
construïnt monstres imaginaris. Ahir,
després dels crits d’anar a dormir, vau
explicar-vos ﬂuixet un conte. No heu
tingut ni una sola queixa. I sí unes vacances plegats a casa. Una lliçó vostra
d’adaptació al canvi, ara que el canvi truca amb força a la porta.
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