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LLUÏSOS DE GRÀCIA

Reflexions des de...
Bolívia

L’Elisenda Realp va
ser durant molt anys
cap de l’agrupament
i va cantar a Sinera
ara fa cooperació a
Bolívia.

“Cada habitant genera
al dia 0,50 kg de residus,
tres vegades menys del
que genera un ciutadà
català.”

U

s escric des de Bolívia, de la Bolívia
del canvi social i polític, de la
Bolívia del ressorgiment indígena
i de les llengües menystingudes durant
tants anys, de la Bolívia de la Pacahamama (Mare Terra) i del Suma Qamaña (Bon
Viure), de la Bolívia de l’Altiplà, però també
de l’Amazonia... Visc amb la meva família
a La Paz, a 3.800 m d’alçada; envoltada de
glaciars i muntanyes de més de 6.000 m,
impregnada de cultura aymara, de colors,
de mercats... M’agrada. Però el que
m’agrada més és la feina que faig.
Estic treballant en un programa de Cooperació al Desenvolupament entre el Govern
de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient
de Bolívia. El programa va començar fa 7
anys i un dels seus pilars fonamentals és
el suport a Bolívia en matèria de gestió de
residus.
Bolívia té una població d’aproximadament
10 milions d’habitants i genera 4.782
tones/dia de residus. Cada habitant genera
al dia 0,50 kg de residus, tres vegades
menys del que genera un ciutadà català.
El 60% dels residus generats són orgànics,
a Catalunya ho són el 35%. Els vehicles de
recollida de residus són molt deficients i no
s’arriba a donar servei de recollida a tota la
població. La majoria dels residus es dipositen als abocadors incontrolats. No es realitza recollida selectiva de residus organitzada, però sí existeix la recollida informal de
residus reciclables per part de recol·lectors,

10.000 en tot el país, majoritàriament dones i nens, que es guanyen la vida furgant
als abocadors, amb grans mancances en les
seves condicions d’higiene.
Fins fa 5 anys a Bolívia no existien institucions a càrrec dels residus, no existien
polítiques públiques, planificació, normativa, personal format, directrius tècniques,
exemples de bones pràctiques en municipis... Totes aquestes són les coses que a
hores d’ara ja té Bolívia gràcies al suport
que hem donat des de Catalunya, partint de
la nostra experiència, explicant els nostres
èxits però també els nostres errors.
L’altra cara de la moneda ens ensenya
que a Bolívia tot es reutilitza: la roba, les
sabates, semblen tenir vàries vides... i la
cultura propera a la terra fa que parlar de
compostatge i d’adob orgànic sigui molt
més fàcil... A Bolívia, una bona gestió de residus és garantia d’aigua potable, de salut,
de sobirania alimentària, de lluita contra
el canvi climàtic... Els residus a Bolívia són
una oportunitat per fer polítiques d’inclusió
social i d’emprenedoria econòmica...
A Bolívia el tema de residus té un enfocament ambiental però també social i econòmic. De tot això nosaltres n’hem après molt!
Les polítiques de cooperació han de formar
part de les polítiques públiques dels països i
s’han d’entendre com cooperacions de doble via; totes dues parts aprenen i creixen.
Apassionant, oi?
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Nom: Arnau Escolà
Edat: 11 anys
Activitats: Taller de robòti
ca, Agrupament Escolta
i El Virolet

Nom: Anuk Jordan
Edat: 13 anys
Activitat: Taller d’skate
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de robòtica.

Quants anys fa que vén
s als Lluïsos?
Uns 5 o 6 anys. Vaig com
ençar anant al Virolet.
Per què vas decidir ap
untar-te als tallers de
robòtica?
Perquè m’interessa. A la
meva mare també li ag
rada,
i ha aconseguit que a mi
i al meu germà cada veg
ada
ens agradi més.
Què és el que més t’agra
da de la robòtica?
La programació, perqu
è s’ha de pensar més.
Quin és el teu lloc prefer
it dels Lluïsos?
Abans era la sala 45,
al pis de dalt. Era un
a sala
tranquil·la i espaiosa.
Com t’agradaria que fos
sin els nous Lluïsos?
Més amples i amb més
espai per fer les activitats
.
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

ELS PILARS DE LS LLUÏSOS

Per Enric CANET del Casal dels Infants

PT
Si en algun dels moments de la llarga història dels Lluïsos, fa
cent cinquanta, cent,
cinquanta anys, haguéssim preguntat a
alguna de les persones
que hi col·laborava,
fent teatre, música o
esport, si era un Voluntari, segur que no
entendria ni tan sols la
pregunta. I, amb tot, el
que feia en molts dels
casos, no diferiria res
del que fa el Voluntariat en l’actualitat.
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El
voluntariat

L

a paraula Voluntariat utilitzada tal
com ho fem ara, té el seu origen fa
tot just trenta anys. Els orígens de
l’acció voluntària són tan antics com la
humanitat.

conèixer i estimar el país, de viure i gaudir
en el lleure, fa brollar milers d’associacions a
tot arreu, als pobles i als barris de les ciutats,
amb tarannàs molt diversos, arrelats a
l’entorn on viuen.

Des de fa molt temps el nostre país ha
resistit en encesa espera gràcies a l’acció
que molta gent, en pobles i barris i a
l’estil dels Lluïsos, s’hi vertebraven les
relacions entre les persones. Catalunya
va quedar totalment abandonada de les
poques estructures protectores d’estat i
es va organitzar gràcies primer als gremis
al segle XVII. Però va ser, sobretot al llarg
del segle XIX quan una sèrie d’ateneus, de
grups excursionistes, de societats corals,
d’esbarts, de centres morals suportaven
el país, la seva cultura i, per sobre de tot,
les seves persones. El desig de recuperar,
mantenir i aprofundir en la cultura, de

El fet de construir projectes comuns, lligats
a la cultura o al gaudi personal amagava
la necessitat més important, de sentir-se
protegits, de donar-se suport mutu. Totes
les associacions són nuclis de solidaritat
interna envers les persones que patien o
necessitaven ajut. Aquesta solidaritat interna
és l’origen del que avui coneixem com a
voluntariat social.
Les persones dedicaven el seu temps i els
seus esforços en construir associacions, en
resistència, teixint xarxes socials. Moltes
d’elles lligaven els bastoners amb el teatre o
amb la societat coral o els manaies. Aquest

“Els Lluïsos és un dels grans
exemples de vertebració
d’una vil·la obrera”

“Ser voluntari no és una
feina, és una actitud de donar el
temps i els esforços per transformar”

és l’entramat que neix del Voluntariat. Els Lluïsos és un dels grans exemples de vertebració d’una vil·la obrera perquè gent a l’interior fa de nus de
les accions i altres ho fan amb l’exterior, teixint solidaritat social, política i
obrera. Ja no és una solidaritat interna del propi clan, sinó que lliga amb
tot el barri. En el nostre país no s’entén el voluntariat fora d’aquestes
associacions, les quals, a través d’un interès de gaudi propi, generen xarxes
de transformació social.
Molts de nosaltres encara recordem com el final de la Dictadura era un bullidor d’iniciatives diverses, culturals i socials, que naixien en els barris i en
els pobles i que feien mantenir la flama de la resistència social i nacional.
Els caps escoltes feien molt més que portar infants a la muntanya, sabien
que creaven un nou país, que esquerdaven una mica més l’estaca.
Amb la democràcia, moltes de les persones que havien fet de voluntàries
en les associacions, són contractades pels ajuntaments, els quals construeixen l’administració aprofitant el teixit existent, generant iniciatives
noves, ja moltes d’elles al marge de les associacions. Desgraciadament,
globalment es promou un nou tipus de voluntariat, aquell que col·labora en
accions concretes, la major part de suport solidari per ajudar als desfavorits
socials. És la participació social per fer més amable el barri o el poble. I
s’estén el concepte de Voluntari a aquells que són monitors, caps, activistes, militants, socis. Sembla que ja no calgui transformar res, sinó millorar
els espais socials.
La nostra societat anava perdent força, s’esquerdava el teixit social perquè
semblava que l’administració ja se’n feia càrrec de tot. Ha estat una nova
encesa espera. La crisi ha reactivat tota la força social que es troba a la base
de la construcció social i nacional. Al llarg dels darrers anys han aparegut
noves formes de voluntariat amb els nous moviments socials. Grups de
persones que han tornat a sortir al carrer per millorar la vida dels desnonats, donar suport a la gent que no tenia prou per viure, per consolidar un
projecte nacional. Molts d’aquests moviments han aprofitat les associacions que ja existien en els barris i les han eixamplat.
El futur del voluntariat té sentit en el seu passat. Un voluntariat des de
l’associacionisme i des de la resistència per fer una societat més digna
en una terra sostenible. Els que formeu part d’aquests nuclis de barri sou
necessaris per tornar a teixir xarxes locals, nacionals i globals. Ser voluntari
no és una feina, és una actitud de donar el temps i els esforços per transformar. Tornem a trobar-nos en temps difícils on ens hi juguem molt. Ara,
una altra vegada, el voluntariat hem de tornar a ocupar l’espai públic amb
un relat d’igualtat i justícia sense fronteres en una terra per a tothom abans
que ho facin discursos que parlen de desigualtat i menyspreu als febles.
Sigui com sigui administrativament el nostre país futur, tenim a les
nostres mans construir-lo de la mateixa manera que l’han volgut construir molta gent voluntària al llarg de la nostra història i que tenien en
l’associacionisme el sentit de la seva solidaritat.
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FEM BULLIR l’OLLA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

BO
Preguntem:
Com t’impliques
a la Verdinada?
Què fas per ser més
sostenible?

Per Rafael GIMENEZ
Membre de la Junta

Per Pilar ABADIAS
Seccio del Vent del Nord

L

F

a veritat és que no conec gaire les
activitats de la Verdinada (em fa
molta vergonya reconèixer-ho), perquè no hi he participat fins ara. Una de les
motivacions que em va moure a acceptar
incorporar-me a la junta és conèixer més
les activitats que duem a terme des de
l’entitat i fora de les corals, que és l’àmbit
en el que m’he mogut fins ara.
Veient el programa, m’adono de la tasca
de divulgació i conscienciació que impulsa
la Verdinada al barri de Gràcia.
Què faig per ser més sostenible? Modestament haig de dir que no em considero
un activista model, però miro d’aportar
alguns granets de sorra en el dia a dia,
com reciclatge de redidus, consum de
productes de proximitat en la mesura del
possible, utilització de transport col·lectiu
per desplaçaments a la cuitat, i també sóc
soci de Greenpeace de fa bastants anys.
Finalment, penso que ser soci de Lluïsos
de Gràcia també és una actitud sostenible,
per tot el que suposa de valors, acció social
i impacte en el territori a través de tota
l’activitat que fem a la casa.

a uns dies em van proposar escriure
quelcom de com jo col·laborava amb
la sostenibilitat ara que se celebra la
Verdinada. Em vaig quedar molt astorada
perquè en principi no sabia pas què dir.
Després vaig pensar, que sí que estic fent
quelcom. Si fa 2 anys algú m’arriba a dir
que jo tindria un hort urbà, li hagués dit
que somiava. Actualment estic molt contenta d’haver pres la decisió d’agafar-ne
un a Lluïsos.
No m’hagués imaginat mai de la vida
que el fet de menjar el que tu has cultivat
ecològicament, et donés tant plaer. Només
el fet de pujar al terrat amb la il·lusió d’un
nen petit, veure com ha crescut el que
has plantat, regar, treure les fulletes fetes
malbé i després collir les verdures quan
estan per menjar, m’ha fet pensar molt
en el meu pare que tenia un hort ecològic
a Graus (Osca) i n’estava molt orgullós.
Mai utilitzava cap producte químic per
tractar qualsevol problema. Llavors jo no
ho entenia. Ara que ell ja no hi és (des
de fa 15 anys) i cada cop que sóc a l’hort
penso com n’estaria de content en veure
que he heretat la seva afició a l’agricultura
ecològica i que sóc tan feliç com ell ho era
amb el seu hort.
Quan pujo a l’hort urbà, miro el cel i li demano perdó per no haver-lo entès en vida.
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Per Imma SUBIRANA
Seccio Equip Verd

Per Josep VILELLA
Soci i voluntari

M
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’agradaria dir que he fet front a un
full en blanc, però he començat a
escriure aquestes línies per l’altra
banda d’un cartell de bàsquet reutilitzat.
Suposo que l’intent (perquè crec que mai ho
aconseguiré) de ser sostenible, el duc de casa.
Crec que, com moltes coses, s’encomana i es
transmet. A força de veure hàbits, i posar-los
en dubte, els adoptes i els fas teus.
A la feina, doncs, intento millorar en el que
segurament més fallem, en les deixalles que
generem. Des de recepció i secretaria hem
intentat potenciar el reciclatge, però encara no
som una entitat exemplar. Sempre que veig
els cubells barrejats penso en les cadenes de
menjar ràpid. No tenen miraments en separar
ni tan sols les llaunes. Perquè nosaltres no ens
prenem la molèstia de ser una mica millors
que ells?
Però n’hi ha que si que fan l’esforç, i és
d’admirar i d’agrair.
I això és el que sento per l’impulsor i el coordinador de la Verdinada, el meu company de
feina incansable, el Montxi. D’ell n’he après
un munt, però el que més m’inspira és l’esforç
i la persistència que posa en el projecte, la
iniciativa en buscar alternatives i activitats relacionades amb el medi ambient. El seu treball
silenciós no té pretensions ni cerca reconeixement. Jo li ofereixo suport quan el necessita.

untual com cada any, hem viscut una altra vegada la verdinada. He participat en les diverses
iniciatives que s’han anat programant i he assistit als actes que s’han
desenvolupat. He estat interessat en
l’intercanvi de llibres tot i que no hi
estic gens avesat a despendre’m d’un
llibre meu. Entre els llibres i jo es dóna
un fet com el que hi ha en una amistat. Tant el llibre com l’amic, l’esculls i
s’hi estableix una mena de complicitat
que costa trencar. Les caminades per
la descoberta del meu país també em
criden l’atenció i hi participo.

Eulàlia Sabadell
Sempre porto una bossa de roba per
poder anar a comprar... No vull més
bosses de plàstic!!!!
Marta Buch:
Sempre que puc compro productes
de proximitat!
Margot Oller:
Llenço les deixalles en els contenidors
corresponents

De fet cada any surto de la Verdinada
més conscienciat que malmetre o no
reciclar és un greuge que faig a les
generacions que vénen al darrera. No
pots ensenyar res en el que no creus
o no practiques. No podem convertir
en un abocador el món que ens han
deixat en penyora i per un temps limitat. De fet la Verdinada em fa tornar
als meus origens recordant-me unes
normes que jo ja les tenia normalitzades al sí de la família. Tancar l’aixeta,
tancar els llums, aprofitar les coses per
una vida més llarga o per un segon
ús. Torno a dir que si ho creus i ho
practiques ho pots transmetre als que
et segueixen.

Sempre penso que podrem tenir la satisfacció
de fer arribar a la gent una mica de la nostra
“consciència d’entitat una mica més verda”.
Als Lluïsos eduquem en valors, però sovint no
pensem en transmetre’n un de tan important
com l’ecologisme.
Per això la Verdinada és una mica com la
nostra festa. Acceptem propostes per properes
edicions!
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Per David MONFORT

Robòtica
a Lluïsos!

La Bústia Verda

Q
A

quest trimestre, durant tres dissabtes en tres jornades
de dues hores cada dia, hem fet un tastet del potencial
de la robòtica per a grans i petits a Lluïsos. Ens hem
introduït a l’Scratch, Lightbot, Bee bot, We do, Mindstorm,
EV3, Makey, Makey, música...
Agrupats per edats i acompanyats dels pares i les mares,
hem compartit amb 50 famílies aquesta manera de fer i
d’aprendre, així com conèixer algunes eines existents a l’abast.
No vàrem poder acceptar totes les inscripcions (més de 100),
perquè no teníem capacitat per acollir a tothom, però esperem
oferir nous espais perquè tothom hi pugui participar.
Volem donar gràcies a l’Escola Sadako i a l’Escola El Sagrera
de Barcelona; a l’Escola Carme Augueta de Girona, que ens ha
cedit material; a Vailets Hack Lab, a l’Albert Canals de Thurmix
i a totes les famílies que hi heu participat.
QUÈ ES PRETÉN AMB UN NOU ESPAI DE ROBÒTICA A LLUÏSOS?
Potenciar la creativitat i la diversió, l’aprenentatge i el creixement.
Un espai transversal, on hi puguem participar grans i petits,
amb objectius de lleure o d’educació, treballant en equip i
aconseguint reptes plantejats. Un espai on anar compartint
dubtes i solucions, avançant conjuntament amb altres persones amb les mateixes inquietuds. Fomentant aquest llenguatge entre els nens, joves i adults que en formin part.
Estem engrescats a seguir, en la mesura que hi hagi socis i
veïns interessats, i amb ganes de participar. I farem el que
entre tots decidim. Creiem que és un nou àmbit de creixement
dins de Lluïsos i estem segurs que és l’inici d’una nova secció!!!
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CRÒNICA LLUISENCA

QUÈ HA PASSAT?
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Mònica Moya

C
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ecuperem aquesta secció destinada a parlar del compromís de l’entitat amb la sostenibilitat i el fet de tenir cura
del nostre entorn més proper. Als Lluïsos treballem des
de fa molts anys per conscienciar a la ciutadania que els petits
canvis són poderosos, ja sigui a través d’activitats com la Verdinada, l’hort urbà, els Renoves, la cistella ecològica i l’Amagatall,
entre d’altres. Lluïsos tornem a fer un pas més per reduir la
nostra petjada ecològica.
Des del passat 28 d’abril, formem part de la Lliga PYMAC,
una competició a nivell europeu a la recerca de la millora de
l’eficiència energètica. L’objectiu individual és la de reduir el 7%
del nostre consum energètic i durant un any rebrem assessorament, realitzarem tres tallers didàctics i rebrem material que ens
serà d’ajuda per assolir el nostre objectiu.
Començar, per tant, una tasca de l’equip verd, juntament amb
la resta de l’equip de secretaria, per generar mesures i hàbits
que ens permetin rebaixar la nostra factura. Serem d’aquesta
manera, una mica més sostenibles amb el medi i un estalvi per
la nostra butxaca. Dins el bloc Agenda 21 (agenda21.lluisosdegracia.cat) anirem fent una descripció de les mesures realitzades
i els resultats que anirem tenint a mida que els mesos vagin
transcorrent, així fins arribar als 12 mesos que té de durada la
Lliga PYMAC.
Per avançar algunes de les propostes que s’han proposat: posar
regletes als aparells de consum informàtic, posar reguladors a
les màquines de vending, imprimir en document esborrany i en
blanc i negre, tot i que la millor premissa seria la de no imprimir
si no és quelcom necessari, tancar les pantalles d’ordinador si
anem a fer el cafè –és recomanable si hem d’estar deu minuts
sense fer-lo servir–, i així, esperem que ens sorgeixin un llarg
etcètera de propostes que fomentin la reducció del nostre
consum energètic. També hi té cabuda la teva proposta. Si ens la
vols fer arribar tan sols cal desar un comentari en qualsevol de les
notícies relacionades amb la lliga PYMAC del Bloc Agenda 21.

TRIBUNA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Jaume CELA

Per Eva PIQUER

Ser nens,
ser nenes

Un any
encomanant cultura

T
T

’asseus en un bar d’una plaça de Gràcia. Vols estar una
estona tranquil fullejant el diari. Demanes una clara o
un cafè descafeïnat, que els anys no perdonen. Bades
una estona mentre contemples com la vida va passant com un
aire que tot ho renova.
De sobte... els veus, les veus. Van sortint de tots els racons de
la plaça. Són elles, les nostres criatures. Van carregades amb
patinets, pilotes, patins. Corren i xisclen, salten i belluguen
els braços com si fossin molins, s’empaiten, riuen i cauen i
s’aixequen i tornen a córrer. Situen les pilotes a qualsevol punt
de la plaça, xuten i marquen gols a porteries que només veuen
en els seus somnis, amb els ulls de la imaginació que el pas del
temps els faran opacs. A poc a poc van vencent, es van apoderant de la plaça, perquè els carrers i les places de les viles no
són del polític de torn. Ni són, en primera instància, nostres. La
nostra pau val molt, però val més l’enrenou que fan els petits.
Ara mateix una pilota m’arriba als peus i la xuto i, com
sempre, va en direcció contrària on jo volia que anés. I una
glopada de tendresa s’apodera de mi, com un vi dolç, i em
veig jugant als carrers i places del Sarrià de la meva infantesa,
amo i senyor d’aquells espais. Ara els amos i les mestresses
són les noves generacions que han de recuperar els carrers i les
places de les nostres ciutats, d’aquesta Barcelona cansada que
jeu com un gos al sol i ho han de recuperar perquè el joc lliure
és l’activitat que millor defineix la infantesa. El nen i la nena
són éssers que juguen.
Les cotorres fan de cotorres i el coloms, de coloms i jo
m’endinso en la memòria d’un temps que ja no puc recuperar
si no és gràcies a l’observació calmada d’aquestes criatures
que em regalen el que vaig ser mentre em mostren el que són.

P

otser encara no l’heu descobert, però ja fa un any que
va néixer la revista digital Catorze (www.catorze.cat).
Un projecte carregat d’il·lusió i incerteses, de paraules i
somriures. De complicitats fetes a mida.
Catorze vol ser una plataforma per a la creació artística. Hi ha
contes i articles. Hi ha textos sobre llibres, pel·lícules, cançons,
art, teatre i aquestes coses que ens enriqueixen i ens multipliquen la vida. També hi ha il·lustracions, fotografies, poemes
recitats i seccions personals. I entrevistes a fons, fetes al marge
dels imperatius promocionals, que ens serveixen per descobrir
creadors.
No aspirem a fer un periodisme combatiu, no és la nostra lliga.
Aspirem, només –només?–, a ser, fer i encomanar cultura. Des
de la llibertat absoluta i irrenunciable. I amb un filtre de qualitat.
Catorze ha arribat a l’any quinze, i té moltes ganes de continuar
creixent. Potser no és el millor moment de la història per tirar
endavant un magazín digital, de cultura i en català. El salt mortal és triple i sense xarxa. Encara sort que el trapezi és metafòric.
Abans, de la cultura, se’n podia viure o malviure. Ara, no. La crisi
econòmica, la creença que els continguts són de franc i un IVA
criminal s’han carregat un sector essencial.
Abans, del periodisme, se’n podia viure o malviure. Ara, ni de
broma. La crisi econòmica, la consegüent davallada de la publicitat, el pecat original d’haver abocat els continguts a Internet
de franc, la multiplicació dels emissors i la caiguda en picat dels
preus que cobren (si cobren) els articulistes s’han carregat un
ofici indispensable.
En aquest context, arribar a consolidar un mitjà digital a favor de
la cultura sembla un objectiu utòpic. Un repte com una casa de
pagès, més complicat i tot que les obres dels Lluïsos. Però a Catorze, amb un punt d’inconsciència i un punt d’esperança, volem
assumir-lo. Perquè la idea ens enamora. Perquè ens engresca
perseguir impossibles. I perquè els reptes fàcils no són –ni de
bon tros– tan apassionants.
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Per Joan GUIU

LLUÏSOS DE GRÀCIA

ENTREVISTA

ET
Xavier Rey va néixer
a Barcelona el 13 de
juliol de 1987. Ara té
28 anys, 2,10 m
d’alçada i el repte de
tornar a ser el gran
jugador que era abans
de la greu lesió que
l’ha apartat un any dels
pavellons.
Format als equips
de base dels Lluïsos de
Gràcia, quan era
Infantil (l’any 1999),
el FC Barcelona va
apreciar el gran
potencial d’aquell nen
espigat i d’abundosa
cabellera llavors, i el
va incorporar al seu
planter.
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Xavier
Rey
Primer de tot Xavier. Has estat gairebé
un any sense jugar a causa d’una greu
lesió. Quin tipus de lesió era i com et
trobes ara, que has pogut fitxar pel Iberoestar Tenerife?
Vaig patir una fractura a un os del peu.
Era una fractura complicada i em vaig
precipitar en la recuperació, això va fer que
es compliqués. Finalment vaig passar per
quiròfan i ara estic perfecte però aquest
procés ha durat un any. Ara em sento una
mica estrany al tornar a jugar després de
tant temps, però cada dia millor i amb
moltes ganes.

Superat aquest tràngol, quines perspectives se’t presenten?
Doncs ara tindré paciència, ja que després
de tant temps parat és complicat tornar,
però poc a poc espero adaptar-me al nou
equip i almenys poder jugar uns quants
partits a bon nivell aquesta temporada.

Molts dels nois/es dels Lluïsos et coneixen com a jugador d’elit a l’ACB, però segurament no saben que vares començar
als Lluïsos. Quins records tens d’aquests
inicis?
Recordo moltíssim la meva etapa als
Lluïsos! M’hi passava tot el cap de setmana
amb els companys, ja fos jugant o veient
com jugaven els altres i aprofitant cada
moment que es quedava la pista lliure per
sortir a tirar. Recordo passar molt bones
estones.

Recordes companys i entrenadors teus
dels Lluïsos? Hi mantens contacte?
Sí, i tant! Els meus dos primers entrenadors
van ser en Carles Rofes, al que aprecio
molt i he seguit veient pels Lluïsos, i en
Xavi Schelling, amb el que vaig coincidir a
Manresa i mantenim el contacte, ja que
ell està molt lligat al bàsquet professional. Dels companys també tinc molt bon
record de tots. I tinc molt contacte amb els
germans Pla, l’Oriol i el Francesc, que són
grandíssims amics meus des que vaig estar
als Lluïsos i sempre hem estat a prop, tot i
viure molt lluny.

Viure lluny de la família, els amics,
l’entorn habitual de la infantesa, en
edat tan jove com vas fer tu, va ser difícil?
És complicat al principi. Però quan ja portes uns anys t’acostumes a canviar molt de
lloc i de companyies. A alguns llocs m’ha
estat més fàcil que a d’altres, però tinc sort
d’haver conegut bona gent a tot arreu i de
conservar els meus amics de tota la vida
tot i ser lluny.

A l’elit, de qui has après més i en quins
aspectes creus que has millorat?
És difícil. He après molt de tots els meus
companys i entrenadors. La majoria en situacions bones en les que ells m’han servit
d’exemple, d’altres de dolentes que m’han
ensenyat com no volia comportar-me. Totes aquestes situacions i experiències que
he viscut m’han ajudat a ser qui sóc avui.

“Els meus dies d’entrenament “Recordo moltíssim la meva etapa
són com els de qualsevol
als Lluïsos! M’hi passava tot el cap
persona normal.”
de setmana amb els companys.”

Del teu periple en diferents equips LEB
i d’ACB, quines sensacions i vivències
tens?
Viure del bàsquet m’ha donat l’oportunitat
de viure a llocs diferents, conèixer molta
gent i portar una vida molt bona. Estic molt
agraït d’estar tan satisfet amb el que faig.

Al 2013 vares formar part de la Selecció
Espanyola Absoluta. Un noi dels Lluïsos
arribant al sots-campionat d’Europa!
Què et va passar pel cap en tots els dies
de concentració i campionat?

Després de dos anys de Cadet i
dos de Júnior al Barça, Xavi Rey és
cedit al WTC Cornellà de LEB Plata
2 anys, al Lobos Cantabria 1 any,
després al Ricoch Manresa i definitivament al primer equip del FC
Barcelona, la temporada 2008-09.
La forta exigència d’un del millors
equips d’Europa fa que es conside-

ri que s’ha d’acabar de formar i va
al Cajasol Sevilla un any. I després,
ja deslligat de l’entitat blaugrana,
passa 4 magnífiques temporades
al Gran Canària. En aquest periple
ha format part en les Seleccions
Catalanes de Promoció i ha estat
internacional en totes les categories.

Va ser una gran experiència. Estar rodejat
de jugadors tan bons i jugar una competició tan important. El seguiment i la pressió
eren molt grans i em va servir molt com
aprenentatge.

En quin moment vares veure clar que
podies ser jugador professional?
La veritat és que va ser aviat. Als 15 o 16
anys ja creia que podria dedicar-me a això.
Era d’hora però hi creia.

Has viscut diferents bàsquets. El de base
als Lluïsos, un aprenentatge i estada
entremig a la LEB i, finalment, a equips
d’ACB i la internacionalitat. Quina valoració en fas d’aquest camí?
He tingut experiències millors i altres pitjors. He pres moltes decisions, moltes que
no semblaven les més lògiques i bones,
però eren les que em sortíem en cada
moment i estic orgullós d’haver seguit el
meu propi camí i d’on sóc i he estat.

I el futur al marge del bàsquet, pots
estudiar, t’agrada algun àmbit concret,
creus que el dia de demà podràs treballar en alguna professió diferent al basquetbol o seguiràs lligat a ell?
No sé a què em dedicaré quan acabi de
jugar, ja que espero poder jugar molts
més anys i ja tindré temps de decidir, però
estic estudiant psicologia. Poc a poc, però
espero acabar-ho abans de deixar de jugar.
No sé si m’hi dedicaré, però m’interessa
molt i m’agrada.

Pre-Infantil 1998-99. Drets: Marc López, Pol Fàbregas, Carles Rofes (Entren.), Jordi Sans (Ajudant Ent.),
Guillem Palomar, Oriol Pla i Xavi Rey. Agenollats: Eric Thoni, Víctor Garcia, Sergi Bonet, Pere Rius i Aleix Fabra

Quan no entrenes o tens partits, en què
ocupes el temps lliure i quines distraccions prefereixes?
He tingut la sort de viure a les Illes Canàries
els últims 5 anys i això m’ha donat
l’oportunitat de poder fer moltes activitats
a l’aire lliure durant tot l’any, així que cada
dia o tarda lliure aprofito per anar a la
platja o fer excursions. També sóc bastant
cinèfil i m’agrada llegir. Sobretot als viatges amb l’equip.

Explica un dia normal a la vida de Xavi
Rey, a l’actualitat.
Els meus dies d’entrenament són com
els de qualsevol persona normal, això sí,
cuidant molt el menjar bé i descansar suficient per poder estar en bones condicions
per entrenar al 100%.

I la família, quin contacte hi tens?
Sóc una persona molt familiar i tinc gran

contacte amb la meva família. És veritat
que porto molt temps fora i que a vegades
em costa estar molt pendent del telèfon,
però me’ls estimo molt i els tinc presents tot
el temps. Cada cop que torno a casa o em
vénen a veure és com si no hagués passat el
temps i tot segueix igual.

Per acabar, quin consell donaries als joves jugadors/es dels Lluïsos de Gràcia?
Que gaudeixin del bàsquet sense pressionar-se. Que s’ho passin bé. Que s’esforcin i
no es comparin amb ningú, només amb ells
mateixos i que aprofitin per fer bons amics,
riure i passar bones estones.
Moltes gràcies Xavier, que segueixis
sumant èxits i progressió en la teva trajectòria, que les lesions et respectin i pensa
que als Lluïsos hi tens una munió de joves
basquetbolistes que et segueixen amb
admiració. Bona sort!
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Per Emili BOIX-FUSTER

Per cert, en el darrer número, preguntava
als lectors quantes persones aproximadament entren a Lluïsos un dia de la
setmana. Segons fonts solvents, són unes
260 persones de mitjana.
1. “Love the way you fly”
2. “Thinking of you”
3. “You are, we car”
4. “There’s no better way to fly”

SOLUCIONARI

E

n aquesta ocasió aquesta secció va
de llengua. No patiu: no va de pronoms febles ni d’eles geminades,
que fan de mal aprendre, sinó d’anglès,
l’eterna assignatura pendent. Aquesta
llengua, la dels Beatles i la de Shakespeare, la de Madonna i la d’Obama, irromp
a les nostres vides com una mala cosa
fins arribar a la pedanteria o (a la manera
anglesa) a l’esnobisme. Així com al segle
XIX, deixar anar mots en francès quedava
més fi (el ménage à trois, l’amour fou, la
joie de vivre o el bidet, invents francesos
impagables), ara per semblar modern
cal esquitxar la llengua amb anglicismes
per aquí i per allà. Per exemple “fent un
spoiler”, “fent snorkel”, “sent un friki” o
“sent un hipster”. Fins i tot per al mateix
Ajuntament de Barcelona, la nostra ciutat
és una “smart city” en lloc de “la gran

5 . “Love the road”
6. “Imagination walks”
7. “The best of nothing”
8. “For your precious moments”
9. “New thinking.New possibilities”
10. “Drive the Change”
11. “Independence is a state of mind”
12. “Accept no limits. Your vision. Our future”
13. “We fly for your smile”
14. “Shift the way you move”
15. “Sense and simplicity”
16. “Ideas for life”
17. “Taking you more personally”
18. “At your side”
19. “Simply Clever”
20. “Connecting People”
1 (Vueling); 2 (Electrolux); 3 (Fiat);
4 (Lufthansa); 5 (Hertz); 6 (Camper);
7 (Mercedes-Benz); 8 (Pentax);
9 (Hyundai); 10 (Renault);
11 (Raymond Weil (rellotge suís));
12 (Olympus); 13 (Austrian);
14 (Nissan); 15 (Philips);
16 (Panasonic); 17 (Qatar Airways);
18 (Brother); 19 (Skoda); 20 (Nokia)

El centre
del món

encisera” com l’anomenava deliciosament
el vitalista Joan Maragall, l’avi del nostre
alcalde olímpic. Ara les grans empreses
s’anuncien amb eslògans en anglès que
fan servir arreu del planeta. Com, per
exemple, quan el guaperes de George
Clooney feia publicitat de la Nespresso
amb un “What else?” [què més?] mig
seductor. A continuació trobeu una llista de
vint eslògans en anglès de grans empreses,
que apareixen en anuncis en castellà o en
català que he trobat en diaris i revistes.
Capgirats trobeu els noms de les vint empreses a què corresponen. A veure si us en
sortiu i sabeu aparellar les empreses amb
els seus eslògans!

