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editorial

A les portes de l’estiu

la carta

per Oscar Giménez

A poques setmanes per les tan esperades vacances d’estiu, arriba fins a les vostres llars el darrer
número del Des del Nord. Un número que dedica
la seva portada a les Festes de Sant Lluís, que
enguany presenten un programa ple d’activitats
adreçades a tots els socis i sòcies de la nostra
entitat.
Aquest Des del Nord ens apropa, com sempre, a
l’activitat d’algunes de les seccions de la casa i
ens dóna l’oportunitat de conèixer, entre d’altres,
la nova junta directiva dels Lluïsos escollida el
passat 25 de febrer, o que fa la gent de la
Plataforma per la Llengua.
Des d’aquest espai de la revista vull agrair la
col·laboració de totes les persones que han fet
arribar els seus escrits al Des del Nord. Sense la
seva col·laboració seria impossible tirar endavant
Fe d’errata
> A la revista del 1r trimestre, del any 8 núm.30.
A la secció de Eleccions, a l’article de “Què li demanes a la junta?
Per Margarida Padrós”.
On hi posava: – Voldria que en els moments de soledat sabéssiu recolzar-vos en la vostra tasca.
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aquesta revista. També vull aprofitar l’ocasió, per
animar a tots aquells i aquelles que vulgueu participar d’alguna manera en la confecció del Des del
Nord. Podeu aportar a més dels vostres escrits,
la vostra opinió, que de ben segur ens ajudarà a
millorar la qualitat de la revista. Podeu fer arribar
tot allò que us passi pel cap a l’adreça de correu
electrònic: desdelnord@lluisosdegracia.org o
bé per escrit a la secretaria dels Lluïsos. Què us
agradaria trobar, què canviaríeu, com penseu que
li sobra... Totes les opinions i comentaris es tindran en compte en la confecció de següents edicions de la revista. Animeu-vos i ajudeu-nos a fer
un Des del Nord més ric. L’estiu pot ser un bon
moment per a la reflexió.
Bones festes de Sant Lluís i bon estiu.
Ens retrobem al setembre

Com va dir l’Andreu Vallvé: “El que fa seguir el camí, és que es
faci estimant”.
Hi havia de posar: – Voldria que en els moments de soledat
sabéssim recolzar-vos en la vostra tasca.
Com va dir l’Andreu Vallvé: “El que fa segur el camí, és que es
faci estimant”.

per Jordi Casassas

Benvolguts socis,
És el primer cop que, com a president, em puc
dirigir a tots els socis dels Lluïsos de Gràcia a
través de la nostra revista, i vull aprofitar aquesta magnífica ocasió que dóna el Des del Nord
per reiterar el compromís al servei dels Lluïsos
de Gràcia. Em poso, juntament amb la resta de
companys de la Junta Directiva, al vostre servei i
a la vostra disposició. A més a més som a les
portes de les festes de Sant Lluís, una bona
ocasió per esplaiar-nos i gaudir dels Lluïsos; una
bona ocasió per veure què fan les altres seccions i participar del munt d’activitats que s’han
programat, i una molt bona ocasió per a conèixer millor l’entitat.
També vull aprofitar per agrair, i ho faig públicament, la resposta positiva i les ganes de treballar
plegats que han expressat moltes associacions,
col·lectius i institucions de Gràcia, i donar les
gràcies a aquelles persones que individualment
ens han felicitat i ens han animat a treballar plegats per assolir els nostres objectius.
Vull expressar, un cop més, la meva voluntat i la
de tot l’equip directiu de l’entitat, de treballar per
assolir els objectius que ens vam marcar en presentar-nos a les darreres eleccions: a més a
més d’aprofundir en la catalanitat de l’entitat,
continuar treballant en l’obertura a l’exterior,
potenciar la continuïtat dels dirigents a les seccions, etc. Entre tots els objectius, n’hi ha un
que vull destacar perquè crec que és fonamental
per al futur dels Lluïsos: la participació dels socis
i seccions en la gestió diària de l’entitat, que és
una necessitat urgent i per a la qual treballarem
fortament per arribar a aconseguir que sigui ben
aviat una realitat. Aconseguir-ho no serà fàcil,
però és obligació nostra intentar-ho posant-t’hi
tots els mitjans que tenim a l’abast. Cal que fem
una entitat més participativa perquè sigui més
forta i cohesionada. Per això, una de les primeres actuacions ha estat la creació de la Junta de
Seccions, que per primer cop es va reunir el
passat 12 de maig (en el si d’aquesta Junta es
podran debatre i proposar actuacions de caire
general i que afectin el conjunt de l’entitat i de
les activitats que es duguin a terme). Crec que
aquest és un primer pas. També ens hem reunit
amb la majoria dels equips directius de les sec-

cions per conèixer de ben a prop les necessitats
i suggeriments de cada una d’elles. Ja s’ha convocat una Assemblea Extraordinària per debatre
una proposta sorgida de les seccions i dels dirigents de l’entitat. A més a més, intentarem mantenir un contacte més fluid i continuat amb les
seccions per comentar i debatre tots aquells
aspectes que siguin del seu interès.
Volem uns Lluïsos més dinàmics, més enfortits
internament, més participatius, on l’opinió de
cadascú de nosaltres sigui escoltada. Per aconseguir-ho, el paper de la Junta Directiva pot ser
important, però la implicació i la voluntat de
cadascun dels socis i sòcies dels Lluïsos és
imprescindible. No hi arribarem si no és amb la
il·lusió, la predisposició i les ganes de canviar de
tots nosaltres. La Junta hi posem les eines, els
socis cal que les utilitzem, i si cal, que en demanem més.
Ho espero. De tot cor.
Jordi Casassas i Pons
President

Vine

al

casal de
2004
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gestions

gener – abril 2004
per Junta Directiva

Aquest apartat recull algunes de les actuacions de la Junta Directiva durant
el primer trimestre del 2004
Conveni titelles

Reunions diverses

Plataforma per la llengua

Màquina begudes

Se signa un conveni amb Titelles Forat del
Niu per a l’organització del cicle de titelles
als Lluïsos de Gràcia per a l’any 2004.

La Junta Directiva dels Lluïsos de Gràcia
s’ha entrevistat amb diferents administracions i organismes. Les reunions mantingudes han estat les següents:
• Senyor Ricard Martínez, regidor del
Districte de Gràcia.
• Senyora Marta Rosàs, secretària general
de joventut de la Generalitat de Catalunya.
• Senyora Assumpta Bailac, directora general de promoció i cooperació cultural de la
Generalitat de Catalunya.
• Senyor Ferran Bello, director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana de la Generalitat de
Catalunya.
• Senyor Albert Mussons, conseller de cultura del districte de Gràcia.
• Senyora Susanna Pérez, consellera de
joventut del districte de Gràcia.
• Senyora Anna Simó, consellera de
Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.
• Senyor Francesc Simó, director general
d’actuacions comunitàries i cíviques de la
Generalitat de Catalunya.
• Senyor Joan Lou, director de Dbarris
SCCL.
• Senyor Jordi Rabassó i senyora Sònia
Garrido de la caixa de pensions de
Barcelona.
• L’institut Municipal d’Educació de
Barcelona.

S’estableixen relacions amb la Plataforma
per la Llengua per col·laborar conjuntament
en diverses activitats. En una primera
col·laboració publicarem un anunci de la
Plataforma a la revista Des del Nord i a
Lluïsos tindrem una exposició sobre l’etiquetatge en català.

S’ha instal·lat una màquina expenedora de
begudes refrescants i aigua, la qual serà
explotada econòmicament pel concessionari del servei de bar de l’entitat.

0,7%
L’any 2003 les entitats que han col·laborat
fent aportacions a la campanya del 0,7%
han estat les següents:
Casal Siracusa, Castellers Vila de Gràcia,
Centre Moral i Instructiu de Gràcia, Grup de
teatre Casal Corpus i els Lluïsos de Gràcia.
L’aportació total ha estat de 2.530,00 € i
s’ha destinat al Banc de Recursos per a la
informatització de zones rurals de Bolívia i
al Setem Catalunya. També es destinaran
1.200,00 €, aportats íntegrament pels
Lluïsos de Gràcia, per ajudar a la publicació en català d’un llibre editat per l’associació Gramc.

Reunió amb entitats
La Junta Directiva s’ha reunit amb les
següents entitats per tractar diversos temes
i mantenir un canvi d’impressions: el casal
Corpus, grup de teatre, els castellers de la
Vila de Gràcia, el Centre Moral i Instructiu
de Gràcia, el casal d’avis de Siracussa,
l’Acidh, l’Orfeó Gracienc i Dones avui.cat.

4

Centre de Normalització
Lingüística
Reunions seccions
La nova Junta Directiva ha intentat reunirse amb els equips directius de totes les
seccions i grups de l’entitat per tenir un
canvi d’impressions i donar-se a conèixer
mútuament.

Els Lluïsos de Gràcia i el Centre de normalització lingüística de Gràcia acorden obrir
noves vies de col·laboració. Es proposa
l’organització de cursets de català per a
immigrants com un primer pas d’integració
d’aquest col·lectiu als Lluïsos i al barri.

Punt Cat

Pla per la promoció del civisme a
Gràcia

Els Lluïsos de Gràcia ens hem adherit a la
campanya per aconseguir un domini CAT. A
més a més a la web de l’entitat s’ha posat
un enllaç directe a la web d’aquesta campanya.

Els Lluïsos de Gràcia col·laborarà en el pla
per la promoció del civisme a Gràcia.
L’Ajuntament atorga un diploma a l’entitat
en reconeixement de la seva tasca continuada en aquest camp.

Departament de Justícia de la
Generalitat
Els Lluïsos de Gràcia s’han adherit al programa “la intervenció en medi obert en justícia juvenil” del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya. Això significa
acollir, principalment, joves que han de fer
serveis bàsics a la comunitat com a contraprestació a una falta comesa.
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junta

seccions

Objectius de la junta directiva
per redacció

El passat 25 de febrer en el transcurs de l’Assemblea de socis es va escollir
una nova Junta Directiva, que s’encarregarà de la gestió de l’entitat durant
els propers quatre anys.
La recentment nomenada Junta està composta per les següents persones:
Jordi Casassas que assumeix el càrrec de president, en Francesc Ripoll el
de vicepresident, l’Ariadna Badia s’encarregarà de la secretaria, en Jordi
Bonet com a tresorer, en Xavier Corbera serà vocal de formació i en Jordi
Ribes vocal de solidaritat.
La línia de treball que seguirà l’actual Junta
Directiva dels Lluïsos s’articularà a través dels
següents objectius:

• Potenciar i donar a conèixer la cultura i tradicions populars de Catalunya.
• Recolzar iniciatives que estiguin emmarcades per l’enfortiment de la identitat nacional

150è Aniversari
Un dels primers objectius serà la celebració del
150è aniversari de la fundació de l’entitat. L’any
2005 és molt a prop, i és per això que existeix
una comissió que fa temps que hi treballa. Ara
cal que la nova Junta acabi de donar forma a
aquesta celebració i doni l’última empenta per
aconseguir una bona gestió i celebració d’aquest aniversari.

Continuitat

Junta de seccions

Serveis

Una de les novetats que es volen impulsar per
una major implicació dels màxims dirigents de
les seccions és la creació de la Junta de
Seccions, que estarà composta pels presidents
o màxims responsables de les seccions o
grups. La seva finalitat serà debatre aspectes
d’interès comú per a l’entitat.

Un altre dels temes que ja fa anys que està pendent, i que la nova Junta vol impulsar, és el tema
de la prestació de serveis als associats. Al llarg
d’aquests quatre anys es vol augmentar de forma considerable els serveis als socis. Cal fer un
estudi de quines són les necessitats actuals dels
socis i de les seccions per poder anar actualitzant aquest apartat

Amb vista a assegurar el futur de l’entitat, cal
impulsar i donar suport a la continuïtat de les
seccions. Això vol dir, bàsicament dues coses:
• Continuïtat de l’activitat al llarg de les edats
(per exemple: corals, bàsquet)
• Continuïtat dels dirigents per assegurar la
màxima qualitat de les seccions.

Cantiga
per Joan Farré

El mes passat la Coral Cantiga va tenir l’oportunitat de convidar el director
suec Dan Olof Stenlund per a treballar repertori romàntic i cançons sueques.
Va ser una setmana sencera amb assaig cada dia, amb un repertori i director molt exigents.
Hem tingut l’oportunitat de treballar amb un personatge molt savi i alhora molt peculiar. Hem treballat la diferència entre un cresc. i un regulador,
hem treballat molt el text, aconseguint que en
algun moment el públic arribés a entendre algunes de les paraules que dèiem... impressionant!
El nostre amic va tenir fins i tot la gosadia d’intentar canviar la nostra forma de cantar, canviar
el característic so de Cantiga, i el més sorprenent és que ho va aconseguir. Qui no va passar
hores lliures davant del mirall posant la boca
rodoneta per entomar les pilotes que el mestre
Olof et podia llançar a la boca en qualsevol
moment de l’assaig?
Un vici que acostumen a tenir els directors és
que volen ser el centre d’atenció, volen que tot
el cor els miri en tot moment per a no sentir-se
sols. L’Olof tenia una tècnica peculiar però efectiva per aconseguir-ho: Fer durar diferent cada
un dels temps del compàs: això t’obliga a anar-lo
mirant constantment, ja que sinó vas fora de
temps tota l’estona. Malgrat aquest enginyós sistema, hi havia gent que seguia entestada en
mirar de tant en tant la partitura, llavors passava

al pla B: agafava el timó del cor amb una sola mà
mentre amb l’altra assenyalava amb el dit a la
persona que no el mirava, fins que aquesta alçava la vista i s’adonava del seu error (les sopranos
van ser especialment assenyalades als concerts).
També fou interessant fer pràctiques d’anglès, de
traducció simultània i fins i tot de correcció
simultània.
Ha estat també una lliçó antropològica i sociològica, ja que acostumats al nostre mestre Prats acabem tenint la sensació que només hi ha una
manera de fer i dir les coses i d’adreçar-se a un
cor; i conèixer un director d’un altre país i manera
de fer ens ha obert els ulls i tots n’hem après
alguna cosa, ja sigui musical, vocal o personal.
En tot cas, ha estat una experiència molt recomanable que no ha deixat ningú indiferent, i ha
generat debat i controvèrsia, estimulant-nos a tots
una miqueta les neurones, tant a l’hora de cantar
com a l’hora d’analitzar els estils i resultats obtinguts, que ja se sap que tants caps tants barrets (i
millor encara dur un casc, per evitar cops desafortunats al cap). D’you follow me?

Participació
Es vol donar molta importància i potenciar la
participació dels socis i seccions en les decisions de temes d’interès general i, sempre que
sigui possible, en moltes decisions que es prenen diàriament. Per això s’ha creat aquesta
nova àrea, la responsabilitat de la qual serà
assumida per tots els components de la Junta
fins que no s’hi assigni un responsable concret.

Catalanitat
Un altre dels aspectes que es volen destacar i
continuar treballant, és la potenciació d’una
catalanitat activa a l’entitat. Això voldrà dir, per
exemple:
• Utilitzar el català com a única llengua oficial de l’entitat.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, membres de la
junta: Jordi Bonet, Francesc Xavier Ripoll, Ariadna
Badia, Jordi Casassas, Jordi Ribes i Xavier Corbera.
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seccions

Xino-xano

Tennis taula

per Ton Foz

I si caminem? (2)
Ens hem decidit. Demà anirem d’excursió.
Comencem a preparar tot l’equip. Caldrà preveure el temps que farà, roba lleugera, roba d’abric, protecció per a la pluja, per al sol excessiu, menjar, beguda...
El sac es va omplint i si no hi posem una mica
d’ordre i discerniment el seu pes augmentarà i es
farà insuportable al llarg de les hores de camí.
Cal un aprenentatge de sobrietat i eficiència. Que
poques coses són necessàries per sobreviure
quan es fa camí! Ara no val carregar-se d’estris
inútils per preciosos que siguin. Ens caldrà aplicar
una bona dosi d’austeritat, senzillesa i eficàcia.
Caldrà preparar la ruta i fixar uns objectius que
siguin adequats a les nostres capacitats. No es
pot fer una llarga excursió si no estàs preparat
físicament, et cansaries massa i no voldries repetir l’experiència. Cal entrenar-se mica en mica.
Quan dic això, no estic pensant en costosos entrenaments en modernes i sofisticades instal·lacions. És suficient anar agafant alguns hàbits de
vida diària com ara:
• Prescindir tant com es pugui del vehicle i fer
els desplaçaments caminant.
• Pujar i baixar escales deixant l’ascensor de
banda
• Aprendre a fer alguns estiraments o exercicis fàcils i practicar-los cada dia
• Menjar adequadament ingerint només les
calories que cadascú necessita per a la seva
activitat.
• Abandonar hàbits perjudicials com ara fumar
o ser fumat.
També haurem de preveure les dificultats que hi
haurà, desnivells, tipus de camí, passos delicats… D’aquesta forma ens podrem mentalitzar i
anticipar les dificultats a les quals haurem de fer
front. Ens prepararem mentalment, d’aquesta forma no defallirem quan es presentin. Si controlem
la fatiga i dosifiquem l’esforç, amb tenacitat superarem amb èxit tots els entrebancs del camí.
Totes aquestes consideracions no són més que
l’aplicació del sentit comú, com que a més les
apliquem en un context que ens és plaent, són un
magnífic entrenament per a la vida.
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Ja estem caminant. El nostre cos s’ha escalfat i si
regulem adequadament el ritme de la marxa a la
capacitat dels nostres pulmons, ni ens adonarem
de l’esforç. El pensament queda lliure i relaxat.
Ara, mentre anem fruint de les sensacions plaents
del nostre entorn, podem anar repassant els dilemes de la nostra vida personal. Des de la nostra
situació, podem ponderar, relativitzar i encaminar
els nostres conflictes i, possiblement, entreveure
solucions i noves possibilitats que amb la pressió
del dia a dia no havíem considerat. Fer una caminada és també fer un camí paral·lel, el nostre viatge físic es correspon amb un itinerari interior, un
discurs amb nosaltres mateixos que poques vegades tenim oportunitat de posar en pràctica.
Si no anem sols, al llarg del camí encetarem la
conversa. És l’hora d’interessar-se per l’altre,
aprendre a escoltar, saber qui és, quins són els
seus interessos, què el preocupa; exposar-li tal
vegada els nostres i entaular d’aquesta forma un
diàleg que, amb l’intercanvi d’experiències i opinions ens enriquirà mútuament i anirà construint
l’amistat i fraternitat que uneixen tots aquells que
participen en els grups excursionistes.
No era la intenció fer una relació exhaustiva de
tots els valors que té l’activitat de l’excursionisme,
ben segur que se’n podria parlar de molts altres,
però amb el que es porta dit fins aquí, pot ser
queda ja prou acreditat que es tracta d’un bon
mitjà de creixement humà.
Voleu participar-ne ?

per Oscar Casabona
> Els dies 24 i 25 d’abril es va celebrar a Bagà

> En la COPA els equips “A”, “B” i SEGONA

el XXI CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS DE TENIS DE TAULA. Els Lluïsos de
Gràcia vam quedar entre el cinquè i el vuitè lloc.

a manca de tres jornades hem assegurat el pas
a les semifinals. Tot un èxit!

> Els dies 12 i 13 de juny se celebrarà el TOP
> Els dies 29 d’abril a 2 de maig es va celebrar
el XIII CAMPIONAT D’ESPANYA DE VETERANS
DE TENIS DE TAULA a la localitat de Xàbia
(Alacant). A nivell d’equip vam quedar entre el
novè i setzè lloc de trenta-quatre equips participants. A nivell individual Manuel Carmona va
quedar entre el novè i el setzè lloc i Alfredo Juan
entre el dissetè i el trenta-dosè lloc d’Espanya.

TEN DE VETERANS amb la participació dels
jugadors Manuel Carmona i Herminio Carreño

> El 19 de juny celebrarem el XIII CAMPIONAT DE
FEDERATS DE LA SECCIÓ per les festes de S. Lluís

> Esperem i desitgem que s’arregli tot el tema
de les dutxes (aigua calenta, les humitats de les
parets...). També caldria tenir bancs nous.
Bon estiu a tothom

seccions

La Fuga
per Joan Lizandra i Dalmases

5 Primaveres
Cada dimarts, a la Capella,
On coincidim, els cantaires,
Només tenim un horitzó,
Cobert de gran il·lusió,
En veure’ns, la primavera,
Revivint, si Déu ho vol,
Temps de joia i d’esplendor.
Sentint un desig fervent...
Davant d’un públic exigent,
Esperant mai no decebre’ls...
Perquè puguin, per molt temps,
Recordar les nostres veus,
I retinguin, anys enllà,
Moments compartits amb la Fuga,
Amb l’esperança de retrobar
Veus amigues i conegudes.
Encoratjats, així, els cantaires,
Refermats, en el seu cinquè any,
A fer, del bon gust, el seu gran i únic afany.
Abans de tot, us he de dir que hi ha un motiu molt
especial per anunciar-vos amb un poema acròstic els
nostres concerts de final de curs; i aquest no és altre
que l’inici dels actes del nostre cinquè aniversari,

aquesta mateixa primavera de 2004. I és ben bé que,
tal com diuen els tòpics, sembla que fos ahir, que
començàvem...
Doncs bé, sapigueu que els vostres compromisos
amb nosaltres fins a final de curs comencen a l’església de Santa Anna de Barcelona, dins dels actes del
“Maig Coral”, el divendres, 14 de maig de 2004, a les
21:30. Em sembla, però, que quan llegiu aquesta
convocatòria, ja serà massa tard per anar-hi...
I si no ens heu pogut anar a veure a Santa Anna,
estigueu tranquils, perquè entre el 18 i el 20 de juny
us podreu “atipar” de nosaltres, ja que cantarem a
l’església parroquial de Llinars del Vallès (el divendres, dia 18), i també a Lluïsos, tant el dissabte, dia
19 (en el Concert del Cinquè Aniversari; i ara que ja
ho sabeu, no ens podeu fallar) com el diumenge,
dia 20, en el tradicional concert de Sant Lluís, en
què, amb la nostra probable dosi de “protagonisme
accidental” ja us avanço que no voldrem, en cap cas,
eclipsar les nostres corals germanes, per bé que a
aquestes alçades tothom ja sàpiga que la Fuga és,
i amb molta diferència, la “?” de totes...
I, per cert, és clar que esperem celebrar moltes i moltes primaveres més amb tots vosaltres.
Fins aviat
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Colla Vella de Gràcia

seccions

per Daniel Balaguer

Sabreu guardar-me un secret?

Bàsquet
Josep Cerezo

El Comiat
Benvolguts amics i amigues,

Caminant pels carrers de la Vila he sentit el xiuxiueig de la seva gent, que des de darrere els
finestrons i els portals de les cases es fan ressò
d’una propera i misteriosa reestrena d’un conegut espectacle piromusical.
En uns primers instants no vaig parar atenció a
aquesta notícia en primícia que s’estava coent.
Els xiuxiueigs varen fluir com una brisa suau,
sense ni tan sols acariciar-me suficientment per
estimular la mandrosa capacitat d’atenció que
tinc per les coses. A força i gràcia però, del meu
costum de passejar cada vespre llargament per
aquests vells i vius carrers, la mandra i l’atenció
van sucumbir al rumor que tot seguit us explicaré si em sabeu guardar el secret.
Diuen que uns joves procedents de dues disciplines ben diferenciades dins l’àmbit cultural i
que només coincideixen en l’única cosa que
posseeixen i els defineix: vitalitat, il·lusió, ganes
d’experimentar (viure) i d’aprendre junts; estan

decidits a col·laborar per fer-nos gaudir amb les
seves armes de seducció.
Si aquests rumors son certs, a la Plaça del Nord
pel Sant Lluïs d’enguany quelcom renaixerà de
nou de les seves cendres per lluir unes flames
que desprendran una calor i lluentor diferents.
Pel que sembla, Sotacabina Teatre i La Vella de
Gràcia cremaran tota la seva pólvora per posar
en escena la seva manera de viure i concebre la
vida.
Si la vida és un teatre i l’infern és tot allò que no
podem ser, home, infern, teatre i vida es retrobaran com un màgica conjunció d’astres, que ens
farà volar en forma de suau brisa xiuxiuejant cap
al més profund i íntim del nostre ser.
Potser no em sabreu guardar el secret, però us
perdreu la propera representació de La Porta de
l’Infern?

Vull aprofitar aquesta gran finestra de comunicació que per a la gent de Lluïsos és la nostra
revista DES DEL NORD per acomiadar-me de
tots vosaltres com a President de la Junta
Directiva de la Secció de bàsquet.
El 30 de juny, data oficial en què acaben les temporades esportives, i després de quinze anys, els
nou darrers com a president, deixaré la Junta
Directiva i per tant la presidència de la Secció.
Quan a finals de la temporada 88-89 el llavors
President i després gran amic Joan Guiu em va
proposar formar part de la Junta com a vocal de
Promoció, no em podia imaginar tot el que al
llarg del temps arribaria a significar per a mi
aquell pas, que llavors només era voler ajudar on
els meus fills jugaven a bàsquet, a nivell personal
i familiar.
De la mateixa manera que suposo hem fet la
majoria de les famílies en portar els fills a Lluïsos
per fer qualsevol activitat, el pensament que teníem a casa a més que els nois gaudissin amb allò
que els agradava, era sobretot buscar un ajut
més per a la seva educació i formació. No cal dir
que amb l’experiència de més de vint anys dels
nostres fills a Lluïsos les nostres expectatives
s’han vist complertes amb escreix, però el que no
sabíem ni la Mª Àngels ni jo, era que poc a poc
deixaríem de ser uns pares que porten els fills a
bàsquet per passar a considerar-nos nosaltres
mateixos gent de Lluïsos.
Fent una ullada als meus anys a Lluïsos, puc trobar-hi satisfaccions, treball, alegries, també alguna tristesa, moments complaents, d’altres de tensió, dates i fets que quedaran fixats per sempre
en el record; amistats que de mica en mica han
anat traspassant l’àmbit del bàsquet i de Lluïsos
per instal·lar-se fermament en la meva vida no
depenent que un fill, una filla, aquest entrenador
o aquell company juguin una temporada junts o
en un altre equip.

Actuació del Timbalers de la Colla Vella durant els Foguerons d’enguany.
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Evidentment que gran part de la meva vida d’aquest darrers anys ha estat, i amb molt de gust,

condicionada per la meva relació amb Lluïsos.
Ara, en el moment de deixar l’activitat a la Junta,
només puc sentir satisfacció i agraïment. En primer lloc agraïment als Consells Directius de
Lluïsos de Gràcia, amb els presidents, presidenta
i vocals que he conegut durant aquest anys perquè malgrat les diferències de criteri que hi ha
pogut haver en alguns moments, sempre he sentit la seva consideració i estima envers la meva
persona; a tots els companys de Junta Directiva
de la Secció amb qui he compartit les tasques
del dia a dia durant aquests quinze anys, pel seu
treball i esforç intentant portar el bàsquet de
Lluïsos al més alt nivell possible; als entrenadors
per la seva abnegació, sacrifici i voluntat per ajudar-nos en la formació humana i esportiva dels
nois i noies dels seus equips; a aquests nois i
noies jugadors, veritables motius de l’existència
de la Secció de bàsquet; a tots els pares i mares,
pel seu suport en la pista, en les taules d’anotadors i per la col·laboració aportant els cotxes per
als desplaçaments fora de casa. Finalment no
puc oblidar la gent de Lluïsos, de secretaria, conserges, encarregats del bar, ja que per a tots i
cada un d’ells puc trobar un motiu d’agraïment
per les atencions que han tingut amb mi personalment i amb la meva família.
Permeteu-me una llicència personal, un petit
comiat especial per al bàsquet femení, al qual,
per la circumstància de ser pare de jugadora, he
estat particularment vinculat especialment els
darrers anys com a delegat de l’equip Sènior.
Amb elles he viscut moments de gran alegria
(dos ascensos a 2ª divisió nacional), de decepció
(si s’ha pujat dues vegades, alguna es deu haver
baixat), de gran satisfacció (campiones de
Catalunya de 1ª categoria) i molt especials (viatge i partit a Tetuan-Marroc). Dins la gran
empremta que Lluïsos ha deixat en mi, tinc
aquest petit i molt estimat segell del bàsquet
femení.
Bé, ja n’hi ha prou, que no me’n vaig pas de
Lluïsos i segur que m’hi seguireu veient moltes
vegades. Només em resta, amb una forta
abraçada, dir-vos, no adéu sinó fins a sempre
11
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bàsquet

Josep Morris

Notícies de bàsquet

I Campus de bàsquet de Setmana Santa

Cada any m’han demanat, com a responsable de la Direcció Tècnica de la Secció
de Bàsquet dels Lluïsos, que faci una valoració de la temporada. Tot i que encara
no s’ha acabat, crec que ja puc fer un balanç del que ha estat aquesta temporada
2003-2004.
Sobre els resultats, només faré comentaris dels
dos primers equips de la casa: el sènior masculí i
el sènior femení. Aquest any tots dos acabaran en
setè lloc d’un total de setze equips; és a dir, en
una posició mitjana-alta de la classificació.
Penso que ha estat un èxit, ja que el nostre principal objectiu, sense renunciar a res, era consolidar
els dos equips a la 1ª divisió catalana.
L’equip masculí, que l’any passat va jugar la promoció per tal de no baixar de categoria, arrencava
aquesta temporada amb un entrenador nou, tres
jugadors amb edat de sots 21 i un jugador que ja
havia pujat l’any passat. El resultat és, per tant, un
èxit, donat que afrontava la competició amb quatre
jugadors molt joves i per consolidar.
L’equip femení, el qual l’any passat va acabar en
una situació còmoda, enguany arrancava sense
tres jugadores titulars de la temporada passada i
amb la incorporació de dues jugadores del SèniorB, també molt joves. Les baixes que hem tingut
per lesions i per estudis han provocat que, durant
tot l’any, l’equip hagi estat una mica mancat d’efectius, però, tot i això s’han jugat partits molt bonics i
amb resultats molt bons. Per tant donem també
per bona aquesta setena posició.
La resta d’equips de competició han anat fent la
seva feina d’anar-se formant en les seves diferents

competicions i d’anar millorant dia a dia els jugadors, perquè en un futur molt pròxim es puguin
incorporar també als primers equips.

Campus de bàsquet? Als Lluïsos? Sí, sí, sí!!! Ha
estat l’alternativa a quedar-se a casa durant els
dies laborables de Setmana Santa. El 5, 6, 7 i 8
d’abril, de 9 del matí a 5 de la tarda, els nostres
jugadors i jugadores van gaudir d’una sèrie d’activitats, tant de bàsquet –entrenaments, competicions de tir i de cinc contra cinc-, com de lleure
–gimcana, tallers, jocs de taula...-. Vam ser un
total de vint-i-dos nens i nenes i cinc monitors.

La veritat és que vam abocar molta il·lusió en la
planificació del projecte, però va quedar desbordada per la que van mostrar els nostres jugadors, que, a més, van ser un exemple de comportament i convivència.
I ha estat precisament gràcies a ells que aquella
il·lusió del primer dia s’ha convertit en un autèntic èxit, l’èxit del I Campus de bàsquet

La promoció encara està en plena competició, però,
de moment, els resultats que estem obtenint de
millora i d’il·lusió, compleixen els objectius que
ens havíem marcat i ens fan sentir molt satisfets.
De totes maneres, vull recalcar -com sempre m’heu
sentit a dir- que el gran èxit dels Lluïsos i la nostra
més gran satisfacció, no és ni la posició en què acaben els equips sèniors a finals de temporada, ni la
classificació dels diferents equips de la casa, sinó
tenir una Secció amb disset equips en competició,
a més a més d’una Escola de Bàsquet amb més
de trenta nens i nenes cada any. L’èxit és mantenir
viu i a l’alça un bàsquet que cada cop és més difícil,
sobretot tenint present que la resta de clubs del barri
(tot i tenir unes bones instal·lacions), van perdent dia
a dia equips per falta d’entrenadors i de jugadors,
arribant fins i tot a desaparèixer. A Lluïsos estem
creixent; estem superant ja els dos-cents socis de
la Secció, entre jugadors i entrenadors, i anem fent
créixer la il·lusió pel bàsquet entre els nostres nois
i noies, aconseguint-ho només amb una sola pista
(amb l’ajuda del pati de l’Escola Pau Casals).
Així, doncs, un any més, estem orgullosos de la feina feta, i donem les gràcies als entrenadors, als
delegats, als jugadors, als pares i als directius, per
ajudar-nos a mantenir aquesta il·lusió i aquest afany
de millora.
Perquè això no s’aturi, estem ja preparant un any
més les nostres XII Hores de Promoció, les quals
aquest any seran més especials que mai, ja que
són les desenes. Per celebrar-ho volem fer una vigília amb una gran festa per a tots els nois i totes les
noies de promoció.
No hi falteu !!!!
Director Tècnic
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per Laura Gual

Participants del Ier Campus bàsquet

Un record per al nostre company d’equip ROGER FABRA
“Diuen que en el bàsquet, l’alçada és molt important per poder ser un bon jugador. Al Roger, l’alçada li havia d’anar arribant; tan sols jugava en l’equip del Mini.
Ara només havia d’estudiar, jugar i ser feliç.
Un dia del mes d’abril se li va estroncar una vida que hauria pogut ser meravellosa.
Des d’aquí esperem que siguis ben amunt jugant amb els àngels.
Els teus companys de Bàsquet mai no t’oblidaran”.
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DV joves

socis

gastronomia

per Pau López

La reaparició
Què vol dir aquesta
paraula?
DVjoves no és només una
paraula. Seguint les ofertes habituals fem un “dos
per un”, fem dues paraules en una. Dels divendres joves en fem els DVjoves.

Però què són els DVjoves?
Els DVjoves són una iniciativa que uns joves de
Lluïsos vam crear per tal d’intentar canviar una
realitat que ens trobàvem dins de la nostra entitat
i que no ens acabava de convèncer. Ens expliquem: molts joves anem a Lluïsos a desenvolupar
una activitat (entrenadors de bàsquet, directors
teatrals, monitors d’esplai o agrupament, directors
de coral...) però ens trobàvem que hi havia
poques activitats destinades a aquests joves. A
aquest fet i vam sumar que els divendres a la nit
Lluïsos estava buit. A molts joves ens agrada quedar amb els amics però els divendres quedàvem
directament a la plaça Virreina, Diamant o a qualsevol altre lloc, però no als Lluïsos. Fent una
barreja de tots aquests aspectes van néixer els
DVjoves, un seguit d’activitats destinades a joves
que es fan els divendres a la nit per potenciar que
l’entitat sigui un punt de trobada pels joves de la

casa quan comença el cap de setmana.
Què fan els DVjoves?
La temporada passada els
DVjoves vam fer durant un seguit
de divendres un cicle de concerts i de monòlegs.
Aquesta temporada hem diversificat l’oferta: continuem amb els concerts de tot tipus, amb els monòlegs amb intermedis musicals i amb xerrades (de
moment, sobre la situació política a Nicaragua).

On es fan els DVjoves?
Com que ens vam plantejar que els DVjoves fossin
un espai de trobada voliem un espai que ho reflectís. Per tant, vam pensar que el millor lloc era el
mateix bar de Lluïsos, el primer espai que et trobes
en entrar a la casa i l’últim que veus quan marxes.
És un lloc per on totes les seccions i els socis i
sòcies de Lluïsos hi passa, i que ens és més familiar. I evidentment, obert a totom. I gratuït!
Per tant, si teniu qualsevol idea, coneixeu un grup,
voleu fer monòlegs... i si us considereu joves, encara que sigui només d’esperit, i voleu anar rebent les
informacions dels DVjoves que s’aniran fent aquest
any i en els propers escriviu un correu electrònic al
dvjoves@lluisosdegracia.org
Apa, ens veiem al proper DVjoves! Estigueu
atents!!!

per Joan Duran

Gastronomia: L’art de menjar bé, amb satisfacció
En el número anterior del Des del Nord vam visitar
la cuina d’Indonèsia… Aquest cop viatjarem a través de la cuina d’un país europeu: Itàlia!!
Si diem que el menjar és important per als italians,
crec jo que ens quedaríem curts!!! I és que la cuina
italiana és una de les més apreciades a Europa i
arreu del món… Qui no ha menjat mai una bona
pizza o una pasta… Plats que semblen senzills,
però no!! No ens enganyem, fer una pizza o una
bona pasta no és tan fàcil com ens pensem!!!
Itàlia és un país amb molta varietat d’ingredients,
formatges, com mozzarella, ricotta, parmesano,
mascarpone… olis, grans vinagres com el balsàmic… infinites verdures, llegums, espècies… i així
podríem seguir fins demà…
I és que els àpats per als italians són sagrats: per
començar se serveix l’antipasto que significa

Pannacotta de vainilla amb salsa de maduixes
Temps de preparació: 10 m més el refredat
Temps de cocció: 20m
Ingredients: per 6 persones
Pannacotta
> 500 ml. de nata
> 125 ml. de llet
> 1 beina de vainilla
> 100 gr. sucre
> 3 culleradetes gelatina

Salsa de maduixes
> 200 gr. maduixes
> 60 gr. sucre
> ? got d’aigua

Per fer la pannacotta: posarem en escalfar en una
olla la nata i la llet. Quan aquests estiguin calents hi
afegirem el sucre. Mentrestant obrirem la beina de
vainilla amb un ganivet. És un procés delicat però
sense cap tipus de dificultat. Un cop la tinguem
oberta amb una cullereta traurem els puntets que hi
ha a dins. Tot això ho tirarem dins l’olla amb la
resta. Ho barregem. Abans que comenci a bullir ho
retirem del foc (s’ha de notar l’aroma de vainilla).
Per fer el procés de gelatinitzar-ho, retirarem de l’olla una mínima part del contingut i la posarem en un
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“abans del menjar” i no ha de deixar-te tip, sinó
tan sols excitar el paladar. Pot consistir en peixos marinats, amanides aromàtiques, o senzillament un bon plat de pernil salat amb uns talls de
meló. Seguidament venen els primi piatti “el primer plat”. El més freqüent és que se serveixi
una sopa com la minestrone, un carpaccio, una
pasta o un magnífic risotto. Tot i que sembli molt,
continuem amb una bona carn o un peix ben
fresc. Finalment és típic acabar amb una bona
fruita, tot i que també existeixen una infinitat de
postres com la pannacotta, el gelati, o el famós
tiramisú conegut mundialment. Per als vegetarians i les persones que no els agrada consumir
carn vermella, aquesta cuina els resulta perfecta, ja que els seus aliments bàsics són molt
nutritius i satisfan per complet la gana.
Després d’aquesta petita contextualització passarem a fer una ràpida i fàcil recepta, exactament unes postres. La famosa Pannacotta

bol. Hi afegirem la gelatina i ho dissoldrem intentant
que no se’ns faci cap grumoll. Aquesta part la tornarem a afegir a la resta, mesclant-ho tot homogèniament. Ho podem servir de diferents maneres: en un
got, en una tassa o en un plat soper… La millor manera és en flameres. Ho deixarem refredar fins a dues
hores.
Per fer la salsa de maduixes: és simple i ràpid.
Netejarem les maduixes amb una mica d’aigua i les
tallarem en trossets petits. Hi afegirem el sucre i l’aigua. Ho posarem al foc vigilant que no se’ns cremi. Al
cap d’uns vint minuts, quan veiem que està com
una melmelada, ho retirarem i ho triturarem.
Ha de quedar com una salsa.
Un cop tenim feta la pannacotta, amb molt de compte la intentarem treure de
la flamera amb l’ajuda d’un
ganivet. La posem en un
plat i li aboquem la salsa per
sobre.

15

l’associació

Plataforma per la llengua
per Martí Gasull

Volem viure plenament en català
Noves maneres de treballar per la llengua

La Plataforma per la Llengua és una organització de la societat civil formada
per entitats i persones que treballa des d’una perspectiva que intenta ser
original per tal d’aconseguir espais de normalitat per a la llengua catalana.
La nostra ONG va néixer fa una mica més de 10 anys a partir d’un nucli precisament vinculat a Lluïsos de Gràcia i a partir d’aleshores ha anat creixent i
incrementant el seu treball.
Els que hem anat configurant la Plataforma per
la Llengua creiem fermament en l’organització
de la societat civil com a una forma de participació democràtica en la societat. En el nostre cas
actuem davant d’una situació de greuge per a la
llengua catalana.
Com sovint s’evidencia, el català està discriminat
per llei per l’Estat Espanyol, des de la mateixa
constitució espanyola fins a una pila de lleis i
diposicions: és més, el català, i com a conseqüènca d’aquesta situació, no és oficial a la Unió
Europea, (moltes llengües amb menys parlants
que la nostra com el danès, el grec o l’hongarès,
el txec i l’eslovè sí que
han aconseguit aquest
estatus). D’altra banda, si
observem diversos àmbits,
i malgrat els darrers progressos aconseguits, ens
trobem en importants discriminacions de la llengua:
etiquetage i publicitat,
cinema i audiovisual, mitjans de comunicació, justícia i administracions de
l’estat, etc...Tot i que els
estudis especialitzats
demostren que el català
és percebut per la ciutadania com a element afegit
en la qualitat i que afavoreix el consum, encara
perviuen inèrcies negatives per a la llengua
catalana, agreujades per les disigualtats legislatives descrites anteriorment, que provoquen
situacions de manca de respecte als nostres
drets lingüístics.
Una altra de les qüestions que ens preocupa és
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l’ús social parlat de la llengua catalana, incloenthi també les persones nouvingudes. Davant d’aquesta situació creiem en la necessitat d’incidir
de manera especial en l’entorn, però també de
contribuir a crear, en uns misatges dirigits de
societat a societat, una imatge d’autoestima i
modernitat relacionada amb la nostra llengua
que en premeti realçar el seu ús. Cal per tant
que ens dirigim sempre amb la nostra llengua
a tothom arreu del territori dels Països
Catalans, malgrat l’interlocutor encara no el parli. És important perquè l’ús de la llengua catalana pot esdevenir una eina de cohesió, d’intergració, i el seu no ús una manera d’expressar la
diferència i de certa discriminació, perquè significa
tractar de manera diferent
les persones nouvingudes i
els catalanoparlants de
tota la vida. Partim de la
base que des dels respecte a la màxima diversitat
lingüística, la llengua catalana ha de desenvolupar el
seu paper de llengua
comuna, de llengua de tothom, tant dels que la parlen habitualment en els
àmbits familiars com d’aquells que no ho fan.
És per tot plegat que actua la Plataforma per la
Llengua.
La primera de les accions públiques, ara fa uns
10 anys, va consitir en la construcció d’un rècord
Guiness amb més de 17.000 llaunes de Coca
Cola que sobre un mosaic escrivia “Etiqueteu en
català”. A partir d’aleshores s’han suceït diverses
actuacions i campanyes englobades sota el

lema “Volem Viure plenament en català” i més
recenment “Utilitza la llengua”. S’ha treballat des
d’angles nous per tal d’aconseguir resultats i
canvis positius en favor de la plena normalitzacio lingúística del català. Hi ha hagut mobilització popular i distribució de milers d’exemplars
d’enganxines i tríptics de conscienciació lingüística, elaboració de respostes i estudis rigorosos,
i també creació de xarxes de consumidors conscients. S’ha treballat en camps com l’audiovisual
i el cinema, l’etiquetatge, publicitat d’empreses i
retolació de grans superfícies, l’acollida lingüística, l’acollida d’estudiants d’intercanvi universitaris, i la presentació conjuntament amb altres
ONGs, d’informes a nivell internacional.
Hem cregut necessari implicar el màxim nombre
de persones i de sectors socials en la defensa
de la llengua amb l’objectiu d’aconseguir la seva
plena normalitat, partint de la necessitat d’aconseguir objectius concrets que ens permetin d’avançar. Tot plegat des de la contundència que
les nostres demandes ens imposen, però també
des d’un sentit positiu que no ha de caure mai
en plantejaments que puguin semblar minoritaris
en la nostra societat.
D’aquesta manera ens podem congratular d’haver aconseguir resultats evidents: a banda d’haver pogut incidir en la legislació o en campanyes

d’acollida lingüística, s’ha aconseguit que
empreses com la Warner, la Fox o la Disney
comencin a introduir, encara que sigui de manera molt modesta, la llengua catalana en els
doblatges, o un increment molt clar i marcat en
l’etiquetatge en català de vins i caves, o bé un
augment de l’ús de la llengua en l’àmbit de les
cerveses, les llets, per esmentar alguns exemples...Mitjançant les mobilitzacions que hem promogut s’ha produït una millora evident de l’ús
del català a les grans sperfícies comercials (signatures de conveni, retolació, marques blanques, introducció de la llengua en filials valecines, etc.) Darrerament el Comitè per a
l’Eliminació racial de l’ONU ha anul·lat una recomenació que no obeia a la realitat catalana. Tot
plegat demostra un cop més la necessitat d’una
societat civil forta, dinàmica i oberta capaç d’acosenguir nous objectius.
Els mateixos Lluïsos de Gràcia col·laboren activament amb la Plataforma per la Llengua. Des
d’aquestes línies us voldríem animar a posar-vos
en contacte amb nosaltres i a col·laborar des de
les vostres possibilitats i des de diferents maneres. Creiem que entre tots podem aconseguir
“Viure plenament en català”
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avancem cap als 150 anys
per Joan Guiu

En aquesta sèrie d’articles d’”Avancem cap als
150 anys”, dels quals aquest serà ja el vuitè,
hem tractat diferents aspectes, tant del Casal i
de la seva trajectòria històrica com del treball de
la Comissió dels 150 anys i d’algunes de les
propostes d’activitats a realitzar. Tornar sobre
aquests temes seria repetitiu per tant us demano
que rellegiu algun d’aquest escrits perquè els
seus continguts poden ajudar a reflexionar sobre
com podem preparar-nos per celebrar aquesta
efemèrides tan destacada. Cada dia ni cada any
no es fan 150 anys. Per tant cal considerar que
al marge del que podríem anomenar “Festa
Grossa”, cal dir-nos que l’esperit de tots els que
participem en la quotidianeïtat de Lluïsos, haurà
d’ésser d’extrema il·lusió i participació. Rellegint
aquells escrits, un d’ells feia referència a unes
manifestacions de la llavors nostra presidenta,
Carme Segura, que deia “Comencem l’any amb
bon peu, participeu, opineu, treballeu per la vostra secció…” i la reflexió de l’articulista es referia
a la dedicació que demanava la presidenta, però
també al risc que “…també pot haver-hi Entitat
per la pròpia dinàmica i rutina de les activitats,
malgrat hi hagués una mínima atenció col·lectiva. I això seria el camí de l’extinció”.
Bé, doncs, en vista al 150è aniversari, entomem
el missatge de les paraules de la Carme Segura
i també la reflexió de l’article. Ara, ja vençut el
primer quadrimestre del 2004, ho tenim mig coll
avall. A l’entrada del Casal hi ha un magnífic
avís del compte enrere, amb el dies que falten
fins al 2005. És com una picadeta de vespa
cada cop que hi entrem. Els socis heu rebut
dues notificacions concretes referides a l’aniversari: una demanant opinió sobre actes a realitzar
que us agradaria fer, facilitant així la participació

dels soci en les idees a realitzar, i una altra informant de l’edició del llibre de la història de
Lluïsos i la possibilitat de fer la subscripció per
endavant. Cal dir que ambdues notificacions han
tingut un gran èxit, una gran resposta. La bústia
del mostrador d’entrada per dipositar-hi la butlleta amb propostes d’activitats s’ha de buidar molt
sovint. Us demanem que continuï aquest constant degoteig, car malgrat que ja hi hagi establerta una programació concreta, s’intentarà
encabir-hi aquelles propostes novedoses i factibles que vagin sorgint.
El que també està resultant un èxit, que omple
de il·lusió tots els implicats, és la gran i constant
rebuda de subscripcions per al llibre. Us demanem que no perdeu aquesta oportunitat de disposar d’un relat extraordinari sobre la història de
la nostra entitat, que de ben segur serà una sorpresa agradable per a molts i una enorme satisfacció per a destacats protagonistes que podran
llegir amb nostàlgia fets viscuts amb intensitat.
Qui no trobi la butlleta que se li va enviar, que
s’acosti a Lluïsos i a Secretaria l’hi facilitaran.
Poca cosa més. La tasca encomanada a la
Comissió del 150è aniversari ha acabat. Hi ha
unes propostes excel·lents a disposició de la
Junta de Lluïsos, per no parar en tot l’any 2005.
Ara la mateixa gestió diària de l’entramat de la
casa farà molta feina, i a algunes persones en
concret se’ls demanarà activa participació. A les
Seccions també, com ja s’ha exposat més d’una
vegada, però caldrà que tots hi posem el coll un
cop més. Dos en són els motius cabdals: primer,
organitzar entre tots un ben digne 150è aniversari de la nostra entitat i segon, gaudir-ne tots i
fruir-ne al màxim. Som-hi!
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