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...la formació
als
Lluïsos
als Lluïsos

Jordi Casassas
President

LA FORMACIÓ ALS LLUÏSOS ÉS,
COM SEMPRE HA ESTAT, UNA
DE LES MÀXIMES PRIORITATS I,
UN COP MÉS, DEMANO A TOTS
ELS DIRIGENTS DE LA CASA
QUE S’HI IMPLIQUIN A CONSCIÈNCIA. SENSE LA SEVA APORTACIÓ, NO ENS SERÀ POSSIBLE
ACONSEGUIR-HO.
Benvolguts socis i sòcies,
La formació, als Lluïsos, des dels
seus inicis l’any 1855, sempre ha
estat un dels objectius principals de
l’entitat. Així ho destaquen, també, els
estatuts actuals, que en l’article 2, on
es descriuen els objectius generals de
l’entitat, diuen:
“Els fins de l’Associació són promoure la
formació dels infants i joves i promoure la
formació dels adults”.
La Junta Directiva s’organitza per àrees
de treball, encapçalades per un vocal
que les coordina i dirigeix individualment.
Una d’aquestes àrees és la de formació,
coordinada per en Xavier Corbera i en
Jordi Ribes, i que des del mes de gener
compta amb un tècnic que s’ha incorporat a l’equip humà de l’entitat: en David
Montfort, que donarà suport administratiu
i tècnic a aquesta àrea.
Una de les tasques més importants
d’aquest equip és vetllar per la bona
pedagogia i formació de les seccions,
en especial d’aquelles integrades
majoritàriament per infants i adolescents. Per això és tan important disposar
d’un pla de formació general dels Lluïsos,
amb uns objectius comuns a totes les

seccions. Per arribar a aquests objectius,
cada secció utilitzarà les eines que la
seva activitat els proporciona: l’esport,
el teatre, el cant coral, les activitats de
lleure...

en la mesura que ens sigui possible, el
model formatiu que hem anat configurant
i que constantment s’enriqueix amb la
participació d’uns i altres, amb les noves
incorporacions.

Però per poder transmetre valors i formar
infants i adolescents, cal que els nostres dirigents, més de 120 persones,
tinguin una formació adaptada a la
tasca que voluntàriament desenvolupen a l’entitat. Per aquest motiu, s’ha
de treballar intensament amb l’objectiu
d’aconseguir que tothom disposi de les titulacions necessàries que, conjuntament
amb l’experiència adquirida a l’entitat,
seran la garantia d’un treball seriós i
adequat als objectius i necessitats dels
Lluïsos i de les persones que en
formen part.

I és amb aquesta voluntat d’explicar
i aprendre, que acabem de signar un
compromís amb el Projecte Educatiu
de la Ciutat (PEC) per al període 20082011, com ja havíem fet amb l’anterior,
que s’acaba enguany. També som part
del Consell de Coordinació Pedagògica
de Barcelona, que està format per diverses empreses i entitats de la ciutat i que
és l’espai on es proposen i debaten nous
projectes pedagògics dirigits als infants i
adolescents de la ciutat.

Des de la Junta Directiva hem de facilitar
els recursos tècnics i econòmics per
garantir que qualsevol dirigent pugui formar-se correctament. I els dirigents han
d’invertir el temps i la dedicació necessaris per tirar endavant aquest projecte
col.lectiu, que compartim més d’un miler
de persones.

Aquest curs també col.laborem amb el
Pla educatiu de l’entorn, al qual hem
presentat diversos projectes que s’estan
duent a terme. L’última acció en aquest
sentit ha estat la constitució de la Coordinadora d’entitats de lleure de Gràcia, de
la qual formen part esplais, agrupaments
i moviments de lleure; als Lluïsos de
Gràcia se’ns ha demanat que en siguem
l’entitat portaveu.

Però als Lluïsos també entenem que
hem d’incidir al barri i a la ciutat; exportar,
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“ELS MALSONS DE LA VELLA”:
GRUP DE DIABLES PETITS

La Junta Directiva aprova la creació
d’un grup de diables petits que
formarà part de la Colla Vella de
Diables, anomenat “Els Malsons de
la Vella”. Els responsables són:
• Cap de colla: Judith Torredefló
• Secretari: Pau López
• Tresorer: David Montfort
• Vocal: Eva Tarragó

ASSISTÈNCIA
A ACTES
S’informa de l’assistència als
següents actes:

ORQUESTRA VILA
DE GRÀCIA
Es signa un nou conveni de col.
laboració entre els Lluïsos de
Gràcia i l’Orquestra de cambra Vila de Gràcia fins al 31 de
desembre de 2007. Les condicions són les mateixes que en
l’anterior conveni.
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• Diverses reunions de la coordinadora d’entitats de lleure de
Gràcia. Hi va assistir en David
Montfort.
• Consell de sostenibilitat i medi
ambient de Gràcia. Hi va assistir
en David Montfort.
• Consell de coordinació esportiva en edat escolar de Barcelona.
Hi va assistir en Pep Morris.
• Assistència a la presentació del
llibre “Catalunya estalvia aigua”
a l’Ajuntament de Barcelona. Hi
va assistir en David Montfort.
• Plenari del projecte educatiu
de ciutat. Hi va assistir en David
Montfort.
• Reunió amb el senyor Mawa,
representant de l’ACRS (Associació Catalana de Residents
Senegalesos). Hi van assistir en
Jordi Ribes i en David Montfort.

S’acceptaran nois i noies de 6 a 17
anys, amb la voluntat que a partir
d’aquesta edat s’incorporin a La
Vella de Gràcia. Els nois i noies fins
a 10 anys només podran practicar
amb els tabals i a partir d’aquesta
edat, podran escollir si volen seguir
amb els tabals o iniciar-se amb el
foc. Es trobaran els dissabtes al
matí, cada 15 dies.

OBSERVATORI DE
GRÀCIA
La Junta Directiva decideix
donar suport a un manifest de
l’associació Observatori de
Gràcia on es reflecteixen temes
relacionats amb l’habitatge i
signar-lo. Tres representants
d’aquesta organització lliuren
documentació de les activitats
que porten a terme.

COLLA DE
SANT MEDIR

CONVENI DEPARTAMENT D’ACCIÓ CÍVICA
I CIUTADANIA

S’aprova la constitució de la
secció de Sant Medir i de la seva
Junta Directiva, que queda composta per les següents persones:

Se signa un conveni amb el Departament d’Acció i Ciutadana durada
de tres anys (2006, 2007 i 2008) pel
qual els Lluïsos de Gràcia gestionarà el subportal comunitari
Xarxanet.org.

• President: Jaume López
• Secretari: Jordi Vallejo
• Tresorer: Jordi Casassas
• Delegat a la Federació: Sergi
Medrano

COLLA DE DIABLES
LA VELLA DE GRÀCIA
S’aprova la composició de la
nova junta de la secció de diables que queda composada per
les següents persones:
• President: Mauri Valladares
• Vicepresident de foc: Javi
Tomás
• Vicepresident de tabals:
Guillem Roma
• Tresorer: David Montfort
• Secretaria: Eulàlia Torrents

Els Lluïsos percebrà les següents
quantitats:
• Any 2006: 40.132,00 €
• Any 2007: 48.350,00 €
• Any 2008: 50.045,00 €

COORDINADORA
DE LLEURE

MEDALLA
D’HONOR

S’aprova liderar el projecte de
la creació d’una coordinadora
d’activitats del lleure a Gràcia, a
proposta de diverses entitats de
lleure. La persona encarregada
de la coordinació des de l’entitat
és en David Montfort. La primera
reunió es va celebrar a l’entitat i
els temes a debatre van ser:

Es comunica que el Districte de
Gràcia, en sessió plenària, va
decidir proposar l’Agrupament
Escolta dels Lluïsos de Gràcia
Medalla d’Honor de Barcelona.

• Valorar com s’organitza una
coordinadora de lleure a Gràcia.
• Establir mecanismes de relació
entre esplais i agrupaments amb
el Pla Educatiu de l’Entorn
i les escoles.

L’Institut Municipal d’Hisenda
de l’Ajuntament de Barcelona ha
notificat l’exempció de l’IBI als
Lluïsos de Gràcia a partir de l’1
de gener de 2007.

IBI
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...en portada

...l’Agrupament Escolta
AQUEST ANIVERSARI
SEGUIRÀ AL LLARG
D’AQUEST 2007 I
PORTARÀ BONS MOMENTS, RIALLES I
RECORDS ENTRANYABLES PER A AQUELLS
QUE HI PARTICIPEN.

Més d’un centenar de nens escoltes,
pares, molts d’ells exescoltes, i caps
omplen la portada d’aquest número del Des del Nord. Es tracta d’una
fotografia de la sortida conjunta que
l’Agrupament va fer el cap de setmana
del 10 i 11 de març al Mas La Cànova, a
Olot; una activitat dins de la celebració
del 50è aniversari dels escoltes lluïsencs,
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que va començar amb l’inici del 2007.
Un dinar a la Plaça del Nord el passat 14 de gener va ser l’acte amb què
l’Agrupament va donar el tret de sortida
als actes de celebració del seu 50è
aniversari. Una munió de pares, nens i
caps es van reunir a la Plaça per gaudir
d’un dinar conjunt. Uns dies més tard, el
3 de febrer, es va fer una immersió en

la història i les anècdotes viscudes per
diferents membres de l’Agrupament en
una tertúlia que duia per nom “Cinquanta
cèntims de l’Agrupament”. Hi van participar dos dels fundadors de l’Agrupament,
en Jordi Casso i en Josep Pérez, i el
Conseller de Cultura del Districte de Gràcia i exmembre de l’Agrupament, l’Albert
Musons. Tots plegats, amb la participació
d’antics i actuals membres i caps, van
dibuixar la trajectòria de l’Agrupament a
través de records, anècdotes i imatges.
I el passat cap de setmana del 10 i 11 de
març es va realitzar una excursió conjunta, pensada perquè totes les unitats
de l’Agrupament, els caps i els pares,
compartissin unes hores en plena natura.
Va ser un cap de setmana intens, ple
d’activitats, tallers, llargues caminades i
fins i tot un partit de futbol multitudinari
(caps i Truc contra la resta de nens i
nenes!). Diumenge al matí, els pares es
van unir a la sortida per passar el dia.
Tots junts van fer una excursió al volcà
de Santa Margarida, que va tenir una
anada tranquil.la i una tornada una mica
més dura, ja que els escoltes, tot fent cas
al seu esperit excursionista, van voler
provar un altre camí.
L’Agrupament Escolta s’ha proposat celebrar aquests 50 anys d’una
manera conjunta, creant espais

50
celebra 50 anys!
50
perquè membres i exmembres puguin
conviure i compartir experiències; un
magnífic punt de trobada entre les diferents generacions que han format part de
l’Agrupament i que han fet possible que
enguany arribi als 50 anys. La participació de tots aquells que han format part de
l’Agrupament es fa visible en la pàgina
web que han creat especialment per a
l’aniversari: www.50anys.aelluisos.org,
una plataforma on tots els membres
i exmembres de l’Agrupament poden
penjar fotografies i posar comentaris. Ja
hi ha inscrites 150 persones i això que
l’aniversari acaba de començar!
També s’han ideat propostes innovadores i divertides com, per exemple, el
Fulard Viatger, que pretén que tots els
escoltes, allà on vagin, es facin una fotografia amb el fulard de l’Agrupament.
I per acabar, quin millor regal que el reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona,
que, a iniciativa del Districte de Gràcia,
atorgarà la Medalla d’Honor de Barcelona a l’Agrupament en reconeixement
de la tasca desenvolupada en la formació
d’infants i joves al llarg de 50 anys.

en portada / 7

8 / seccions

Cris Dorado

Ferran Auberni

molt especialment els següents resultats:
En la modalitat de dobles, la parella
formada per Jordi Perpiña dels Lluïsos i
Francesc Gomis del Foment Martinenc,
va quedar sotscampiona de Catalunya i
la parella formada per Herminio Carreño
dels Lluïsos i Esteve Torras del Tona,
va quedar tercera de Catalunya; totes
dues parelles en la categoria de més de
40 anys. En la modalitat d’individual el
jugador Lluís Fernández dels Lluïsos va
quedar sotscampió de Catalunya en la
categoria de més de 60 anys i el jugador
Òscar Casabona va arribar a quarts de
final (entre els vuit millors) en la categoria
de més de 40 anys.

un somriure a qui s’ho mira.
Un cop ja teníem una aproximació a
l’obra de Madoz, vam voler jugar a
transformar la realitat seguint les
seves passes, és a dir, desordenant la
lògica. Cadascun de nosaltres va buscar
maneres creatives d’expressar-se i es va
convertir en tot un repte. Alguns ens vam
adonar de la dificultat de trobar aquelles
idees que fan de la seva senzillesa, la
seva genialitat; d’altres ens vam convèncer que el geni es porta dins, i que
veure el món de manera imaginativa és
una capacitat que només posseeixen
determinats ulls privilegiats. Madoz ens
ha ensenyat a no ser obvis, a preguntarnos el per què de les coses, a afinar la
curiositat canviant la perspectiva d’allò
que ens envolta.
Els resultats van ser un conjunt de
móns improbables, però no impossibles. Finalment, tot allò que havíem
descobert del fotògraf va quedar resumit
en una petita exposició al vestíbul dels
Lluïsos. I per si se us va escapar, aquí
teniu una mostra de les fotografies.
Si voleu conèixer més sobre l’obra fotogràfica d’en Chema Madoz, entreu en la
seva web: www.chemamadoz.com

Roger Segú

Aquest excel.lent resultat s’ha donat
gràcies a la conjunció d’uns quants
factors com nivell, esforç, lluita i
harmonia entre tots els components.
A la Lliga de primera divisió de Veterans,
l’equip ha estat sotscampió de Catalunya, la qual cosa és un èxit sense
precedents en tota la història de la secció
de tenis taula.
Del 27 d’abril a l’1 de maig, va participar
en el XVI Campionat d’Espanya de Veterans que se celebrà a Muriedas Camargo
(Cantàbria). El jugador Òscar Casabona
participarà en el VII Campionat d’Europa
de Veterans del 25 al 30 de juny de 2007
a Rotterdam (Holanda).
En el XXIV Campionat de Catalunya de
Veterans de Tenis Taula, cal destacar

Núria Cervera

ELS DIES 27 I 28 DE
GENER ES VA CELEBRAR EL XXIV
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS A BARCELONA. L’EQUIP DELS
LLUÏSOS- MIOLATEX
FORMAT PER JORDI
PERPIÑA, HERMINIO
CARREÑO, ALFREDO
JUAN I ÒSCAR CASABONA VA QUEDAR
SOTSCAMPIONS DE
CATALUNYA.

És molt probable que tot el potencial
creatiu d’aquest artista se li despertés ja
de nen, quan un dia arribant tard a classe,
tots els nens estaven asseguts en una
gran taula a la cuina de l’escola. Ja no
hi havia lloc per a ell, així que la professora va obrir la porta del forn per tal que
el pogués utilitzar d’escriptori. Ell hi va
seure, va obrir la seva llibreta i va mirar a
l’interior fosc del forn.
La secció de fotografia vam voler
apropar-nos a aquest col.leccionista
d’idees, atrets per la seva gran capacitat imaginativa. Vam començar fent
una xerrada on vam analitzar les seves
fotografies: treballa amb objectes quotidians, utilitzant el blanc i negre, amb una
tècnica impecable, d’una precisió gairebé
obsessiva. Madoz treballa en la delicada
frontera que existeix entre allò real i
allò imaginari. Els seus objectes són un
repte amb un significat ocult per descobrir. I nosaltres vam jugar a descodificar
el concepte amagat darrere aquests
objectes.
Vam saber que Madoz era un gran admirador de Joan Brossa, a qui va conèixer
el 1991. Amb ell comparteix un fi sentit de
l’humor, així com la capacitat d’establir associacions entre objectes que produeixen

s

PODEU IMAGINAR-VOS UNA CULLERA QUE
PROJECTA L’OMBRA D’UNA FORQUILLA?
I UN ARC ROMÀNIC CONSTRUÏT AMB LLIBRES EN LLOC DE PEDRES? AQUESTES IMATGES CORRESPONEN AL MÓN CREAT PEL
FOTÒGRAF CHEMA MADOZ.

Clara Cervera

Torre

de Catalunya

Clara Cervera

Òscar Casabona

...seguint els passos
de chema madoz

Marc

...sotscampions

...fotografia

Valérie Buscemi

tenis taula...
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coral sinera...
...diari de Berlín

Berlín

coral la Fuga...

...un, dos, provant, provant!

un , dos, tres, sí, sí...!

ARA SÍ, PER FI REAPAREIXEM! SOM AQUÍ,
SOTA D’AQUEST PRIMER PARÀGRAF QUE
SERVEIX D’INTRODUCCIÓ!
UNA MICA MÉS AVALL!
AQUEST ÉS EL DIARI
(MOLT RESUMIT)
DE LES INOBLIDABLES
VACANCES DE LA
CORAL SINERA A BERLÍN (UNA MICA TARD,
TOT S’HA DE DIR,
PERÒ A SINERA ENS
HO PRENEM
AMB CALMA!).

Durant l’estiu del 2006 la Coral Sinera
vam emprendre un viatge de nou dies
a la meravellosa ciutat de Berlín.
A l’avió vàrem tenir uns petits problemes
tècnics, ja que va sortir amb una hora de
retard i tot just arribar vam haver d’anar a
fer un concert a l’altra punta de la ciutat,
sense deixar les maletes a l’alberg. En
acabar, travessàrem un altre cop tota la
ciutat i arribàrem a l’alberg on ens vam
allotjar, el Sunflower Hostel.
Del nostre primer matí és digne de ser
destacat que un home va començar a cridar pels passadissos i a picar a totes les
portes. Més tard en vam saber el motiu:
la nit anterior devíem haver fet molt soroll
amb les maletes i ell es va despertar.
Durant quatre dels nou dies també
vam gaudir d’un joc col.lectiu molt
divertit: el talp. Pels qui no sabeu de
què es tracta, el talp consisteix sobretot
a tenir habilitat. En el nostre cas, quatre
persones (amb identificació només
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coneguda pels organitzadors del joc) són
talps. La seva feina era sabotejar tot el
que poguessin als seus companys, sense revelar la seva veritable identitat. Els
altres, havien de posar en comú les seves opinions respecte qui eren els talps.
En un dels jocs del talp, a la nit, vam tenir
problemes amb la policia perquè fèiem
massa soroll i vam haver de continuar el
joc dins de l’alberg.
El tercer o quart dia de la nostra estada, vam anar a visitar el Reichstag,
el parlament alemany, fent passada
per la Porta de Brandemburg. A
aquella mateixa plaça, vàrem posar-nos
a cantar amb un senyor que ens feia
l’acompanyament amb una caixa de música. En arribar al Reichstag, en ser un
grup molt nombrós, la gent se’ns colava,
però nosaltres, per fer-nos notar a la cua,
cantàrem de nou, i ara, un munt de gent
te vídeos nostres a casa seva...
Un altre dia vam visitar el museu jueu, on

hi va haver un petit incendi. Per sort, els
bombers van arribar de seguida i no va
anar més enllà.
Després de visites a museus, places,
parcs, cases okupes... i, per suposat, el
Mur de Berlín, va arribar l’últim dia, que
vam fer un sopar de gal.la i després vam
anar a un bar a l’aire lliure que donava
a un riu. Al dia següent, tothom estava
mort de son. A la tornada, després de
deixar les coses a casa i de fer una bona
migdiada, quedàrem tots per sopar i
explicar-li les experiències viscudes a la
nostra directora, l’Eva, que per desgràcia
va patir un petit incident a l’últim moment
i no va poder venir.
L’estiu vinent ens toca França, a veure
si podem explicar alguna cosa una mica
abans d’aquestes dates.

Més d’un any sense escriure al Des del
Nord! Fins i tot alguns havien suggerit
fer una manifestació, a Madrid és clar,
el dissabte abans de Sant Jordi, omplint
uns quants autocars i... Bé, la qüestió
és que encara estem vius, i ben vius, i
durant aquest any hem fet moltes coses i
les que ens falten per fer!
Del passat, cal destacar la feinada que
ens va donar la Missa en Re major de
Mozart, una missa molt fresca que vàrem
presentar juntament amb el grup de
corda de l’Àngel Villagrasa dins del cicle
de concerts del Maig Coral a l’església
de Sant Felip Neri, amb molt d’èxit, i que
ens va servir per tancar el curs amb un
concert al Santuari de la Mare de Déu
de Foix, prop del poble de Torrelles de
Foix, en un entorn d’autèntic privilegi.
Per cert, a part de l’excel.lent piscolabis
que ens va oferir l’Ajuntament (i encara
no era època d’eleccions municipals!),
en aquest últim concert vàrem tenir
l’honor de provar, en rigurós directe, el
programa d’informàtica musical de
descripció tonal polifònic, dissenyat
per l’Emília Gómez (http://www.iua.
upf.es/~egomez/TonalDescription/), una
cantaire de La Fuga que treballa en el
Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra. La barreja sensorial
cromàtica-sonora entre entorn romànic,
música clàssica i tecnologia informàtica
va ser sensacional i, de veritat, d’una
gran bellesa plàstica.
També va haver-hi, al final de curs, la
fantàstica celebració dels 40 anys d’El
Virolet que ens va fer reviure anys ja
passats però molt presents en el nostre

pensament. Una festa fantàstica amb
una organització -com sempre- impressionant.
Parlem però d’aquest curs... Hem
començat amb un primer trimestre de
situació del cor, amb un repertori variat,
una mica d’aquí i d’allà i un parell de concerts molt especials: el primer, el dia de
la Marató de TV3 per recollir diners per a
diferents projectes, conjuntament amb el
cor Impromptu, a la Parròquia de Santa
Maria de Jesús de Gràcia i el segon, al
gener, amb Sinera a la mítica Capella de
l’Esperança. Fantàstic concert! D’aquells
que agraden fins i tot al públic més
forçat!
I ara toca... la traca forta! Febrer i març
han estat mesos d’intens treball destinat
a dues obres molt especials, per una
banda els Funerals de la Reina Maria de
Purcell, per ser presentat el divendres

30 de març a l’Església de Sant Just i
Pastor. Com que el pressupost no dóna
per més, utilitzarem una gravació per la
marxa de les trompetes i timbales... i una
mica de posada en escena... Ep, que ningú tingui dubtes que quedarà guapíssim.
I l’Àngel ens acompanyarà a l’orgue!
La segona obra és realment especial.
Mai no s’ha cantat a Barcelona ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a.... És l’African
Sanctus de David Fanshawe (http://
www.africansanctus.com/), una espectacular barreja de Sanctus, Benedictus i
Hossanna en autèntic llatí que fusionen
amb pregàries i cants litúrgics musulmans gravats per l’autor en un viatge per
a l’Àfrica pels voltants de 1970. De moment n’hem pogut escoltar la gravació i...
l’impacte musical és contundent! L’obra
s’estrenarà el 10 de juny a l’Auditori...
Ja ho sabeu!
Bé, i ja està... us deixem, esperant
poder-vos explicar ben aviat com ha
acabat aquest curs i tots els projectes
que us hem comentat... si pot ser abans
d’un any!
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...colla de Sant Medir

Sant Medir

Sergi Medrano

ENS TORNEM A TROBAR DESPRÉS DE 10
LLARGS I INTENSOS
ANYS. SÍ, SÍ, HO HEU
LLEGIT BÉ: EL 2007,
UNS SOCIS DELS
LLUÏSOS TORNEM A
ENGEGAR AMB MOLTES GANES LA COLLA
DE SANT MEDIR DELS
LLUÏSOS DE GRÀCIA.

La colla, que havia funcionat entre els
anys 1991 i el 1997, ha tornat a despertar una dècada més tard amb la il.lusió
d’un nou grup de socis de la nostra
entitat. Hem estat 11 les persones que
ens hem animat a sortir el 3 de març i
repartir caramels a dojo per la Vila de
Gràcia. No penseu, però, que Sant Medir
és només tirar i recollir caramels. Tornar
a engegar una colla i organitzar la sortida
és tota una feinada que tanmateix hem
viscut amb amb molta il.lusió i energia.
Després de reunions i preparatius, el
passat 3 de març va arribar el gran dia.
A les 8 de matí ens trobàvem als Lluïsos
preparats per viure un intensa jornada. I per començar amb bon peu, ens
esperava un bon esmorzar típicament
català amb pa amb tomàquet i embotits.
Després, foto conjunta de la colla amb

la bandera, carregament de caramels al
camió i sortida cap al Mercat de la Llibertat, on ens esperava la colla La Nova de
Gràcia, que enguany ens ha apadrinat
perquè poguéssim sortir. També allà
ens esperaven els nostres dos cavalls
del Centre Hípic d’Osona, que ens van
acompanyar tot el dia per la Vila al ritme
de la banda de música. Des d’aquí,
agraïm a la Presidenta de la Federació
de Colles de Sant Medir, Isabel Sanagustín, i a la Nova de Gràcia la gran acollida
que ens van oferir.
El llarg recorregut del matí va estar ple
de moments divertits i anècdotes curioses que sempre recordarem. Feia un dia
lluminós i assolellat; també el temps ens
acompanyar en aquesta estrena de la
colla. Vam tirar 400 quilos de caramels
però la festa grossa de la tarda encara
no havia arribat. Després d’un distès
i merescut dinar al bar dels Lluïsos, la colla va descansar unes horetes al migdia.
A les 7 de la tarda tornàvem a sortir dels
Lluïsos amb el camió carregat amb 800
quilos de caramels.
El recorregut de la tarda començava al
carrer Escorial, on totes les colles feien
cua esperant el moment de sortir. A Sant
Salvador i Gran de Gràcia, centenars
de persones esperaven la pluja de
caramels. Tota la Vila de Gràcia era
una festa! La gent, engrescada, cridava
i acostava les bosses ja plenes de caramels. Dels balcons penjaven paraigües
i cistelles preparats per pescar els
caramels voladors. Música, crits, rialles,
tambors i molta, molta gent. Una festa
inoblidable!
Amb tot això que us hem explicat, encara
no us animeu a fomar part de la colla
dels Lluïsos? Us hi esperem!
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TERCERA CALÇOTADA D’HORTICULTORS URBANS
El passat diumenge 4 de març
els Lluïsos de Gràcia i l’Hort Urbà
van celebrar la Tercera Calçotada
urbana a la Plaça del Nord, que va
comptar amb la participació de 270
persones.
Els participants van poder gaudir
d’un dia molt assolellat, ideal per
disfrutar dels diferents tallers i
jocs que es van fer tot el matí. Com
cada any hi van participar famílies
de diferents escoles, llars d’avis,
centres de discapacitats i agricultors urbans de diferents barris de
Barcelona i rodalies.
A més dels tallers ja habituals
d’altres anys com el taller de
planter, el de sembra, el del gespí
o el taller de dibuix, hi va haver
novetats interessants. Una de les
més vistoses va ser la demostració
de cuina amb forn solar que va fer

LES TERTÚLIES
DE LA GRÀCIA
DE LES TERTÚLIES
Aquest any 2007 ha començat amb
bon aire per als sopars-tertúlia que
celebra el col.lectiu “La Gràcia de les
Tertúlies” als Lluïsos de Gràcia. En
un clima relaxat i proper (com tots
els sopars que realitzem des de ja fa
8 anys), el passat 30 de gener vam
gaudir d’una tertúlia al voltant del
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MORIR DE GFT SOTACABINA

la Fundació Terra. El joc de l’Hort
Urbà va tenir molt bona acollida
entre els infants i les famílies.
Tot i que molts dels participants
no havien plantat calçots o ja se’ls
havien menjat, els agricultors
urbans van aportar al voltant de
400 calçots. Com sempre la participació i la complicitat de tots els
assistents va ajudar que tots els
actes fossin un èxit.
Es va intentar que la festa generés el mínim de residu. Els plats i
coberts eren compostables i es van
instal.lar diverses papereres per
recollir la brossa orgànica. Agraïm
des d’aquí la col.laboració desinteressada de més de 20 voluntaris
que van organitzar els diferents
tallers i sobretot la intendència.

El passat cap de setmana del 16,
17 i 18 de març, GFT Sotacabina
va presentar Morir, de Sergi Belbel. Aquest va ser un espectacle
dirigit per mi i representat per els
10 membres del grup gran de GFT
Sotacabina. L’espectacle estava
divit en dues parts. La primera es
componia d’uns quantes escenes
aparentment independents, que
només coincidien en la mort d’un
dels personatges protagonistes. En
la segona part de l’espectacle les
escenes es comencen a encadenar
a la inversa i els personatges que
havien mort aconsegueixen sobreviure. La valoració final del públic

va ser molt positiva. Tot i ser una
obra llarga i molt diferent de les que
el grup havia fet fins ara tothom en
va sortir molt satisfet. El nivell dels
actors ha anat millorant aquests última anys, però en aquest espectacle
és quan el públic ha pogut veure us
salt qualitatiu més gran. Els actors
també han après a fer una escenografia, a organitzar canvis d’escena,
a preparar el vestuari, a controlar tot
l’atrezzo... totes les tasques que van
lligades a una producció d’aquest
tipus. Cal destacar també el bon
ambient que s’ha respirat durant
els 4 mesos que s’ha estat assajant
l’obra. La motivació dels actors, la

MARC CAMPRODON

meva com a director i la de tothom
que hi ha col.laborat han estat la
clau de l’èxit. És per tot això que
després de fer aquest espectacle els
actors esperen amb moltes ganes
poder tornar a començar un nou projecte que comporti nous reptes, que
ens permeti aprendre encara més i
sobretot que ens permeti tornar-nos
a divertir fent teatre.

JOSEP MARIA VALLÈS

tema de la Memòria Històrica amb la
companyia de Magda Oranich, regidora de l’Ajuntament i advocada en
temps de Franco i de Josep Cruanyes,
membre de la Comissió de la Dignitat
pel retorn dels papers de Salamanca.
Tot parlant de la Llei per a la memòria
històrica i les seves conseqüències,
els dos convidats van fer honor a una
tertúlia carregada d’històries narrades
en primera persona (el bagatge de
Magda Oranich és impressionant) i de
qüestions tècniques que ens van fer
entendre d’una forma molt amena la
nova Llei que pretén que no s’oblidin
les esgarrifances del passat, simplement fou emocionant.
El darrer sopar que hem fet, el 27
de març, ha tingut com a convidat a
en Jordi Albertí, filòleg i historiador.
Jordi Albertí va presentar el seu llibre

“El silenci de les campanes”, en el
qual analitza i descriu d’una forma
molt completa la persecució religiosa
durant la guerra civil, tot situant els
seus antecedents a les bullangues de
1835 i la Setmana Tràgica. El llibre i
l’explicació que ens va oferir en Jordi
Albertí, d’un coneixement i erudició
destacables, ens va mantenir viva
l’atenció durant els tres quarts d’hora
que va durar la seva xerrada, sense
tenir en compte el torn de preguntestertúlia de després.
Un bon sopar, un interessant tema i
el bon clima que s’hi respira caracteritzen aquests sopars-tertúlia que
organitzem La Gràcia de les Tertúlies.
Us hi esperem!
BORJA AMADOR

TON FOZ

El dia 25 de febrer es va celebrar la 23ª
trobada de corals de Gràcia que aquest
any ha estat organitzada per la Coral
Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia.
L’acte es va celebrar a la parròquia de
Santa Maria de Gràcia i a més de la
nostra coral hi van participar: la Coral
Baluern, el Cor Tídelem, la Coral Núria
de la UEC, el Cor d’antics cantaires
de L’Orfeó Gracienc, la Coral Mare de
Déu del Coll, la Coral Espígol, la Coral
Cantaires Muntanyencs del CEG i la
Coral d’Antics Escolans de Montserrat .
Cadascuna de les corals va interpretar
dues peces del seu repertori com a
mostra del treball que estan fent. Un
cop acabada l’actuació de les corals,
es va fer el cant comú en el qual es
van interpretar dues peces del repertori
religiós eslau del segle XIX: Kbogoró-

XXIII TROBADA DE CORALS DE GRÀCIA
ditse priliezhno d’Arjanguelski i un Kirie
d’autor anònim acompanyats per la
soprano Zoia Mràzova.
En el transcurs de l’acte es va retre un
petit homenatge d’agraïment a totes les
persones que des de l’inici d’aquestes
trobades les han fet possibles amb el
seu esforç i dedicació, especialment al
mestre Josep Vila, que va iniciar-les, a
Pilar Bonaire, de la Coral Nou Horitzó,
en qualitat de cofundadora i promotora,
a Josep Mª Garcia-Plaja, de la Coral
Unda Maris i representant de l’Escola
SEK que durant els darrers anys les
ha acollit, a Jordi Subirà, expresident
de la FCEC, impulsor i animador de les
Trobades, a Mariona Ardèvol, Presidenta del Barcelonès de la FCEC, a
Albert Musons, regidor de Cultura del
Districte de Gràcia, persona que ha

seguit amb interès la nostra activitat i
de la qual hem rebut tot el suport i a
Mossèn Jaume Desquens, que ens va
acollir en la seva parròquia i que ens
va donar totes les facilitats.
No cal dir que entre cantaires i acompanyants l’església va quedar plena de
gom a gom. L’acte va acabar amb el
Cant dels Segadors i un petit refrigeri
a la seu del Districte a la Plaça Rius i
Taulet.
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Núria Lladó

...ha estat notícia a la vila

Agustín Donia
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PROTOCOL FESTIU
Precisament poca estona abans de la
inauguració del Tradicionàrius, el 12 de
gener, a la seu de l’Ajuntament de la
Vila es reunia una Comissió de Cultura
extraordinària per aprovar el “Protocol
Festiu” de Gràcia, una eina de reconeixement, consolidació, prestigi
i ordenació del patrimoni festiu de
Gràcia i els altres territoris del districte,
del seu calendari i, sobretot, de la gent
que el manté i el fa possible. Un protocol en el qual ha treballat molta gent,
encapçalada pel conjunt de les Colles
de Cultura Popular, el regidor Ricard

Una de les activitats que precediren
la diada principal de Sant Medir fou
el concert a càrrec de l’Orquestra de
Cambra Vila de Gràcia el 23 de febrer
a la sala d’actes de l’Ajuntament i que
donava el toc d’inici a una nova edició
-l’any que ve ja en seran deu-, del Cicle
de Nits Clàssiques a Gràcia organitzat
pel Districte i coordinat per l’Associació
Musicae. El cicle va finalitzar el 23 de
març a l’auditori de la Biblioteca Jaume
Fuster amb un concert de les corals
Unda Maris i Signum.

EL VENT S’EMPORTA
LA MOSTRA
Capítol a part en aquesta crònica
trimestral es mereix la Mostra d’Entitats
més curta de la història. Estava programada per als dies 9, 10 i 11 de març i les

En l’apartat urbanístic destaca la inauguració el divendres 23 de febrer de la
reforma del carrer Astúries, adaptat per a
vianants en una bona part: des del carrer
Gran fins al Torrent de l’Olla i que suposa
una nova illa de descans veïnal i pacificació del trànsit rodat.

estat proposat pel Districte per a rebre
la Medalla d’Honor de Barcelona; el
Taller d’Història de Gràcia i l’Associació
Cultural Lligabosc han endegat una
nova activitat que pretén ser estable a la
Vila: unes rutes historicoliteràries per
resseguir la trajectòria d’escriptors,
poetes i literats amb vinculació personal i creativa amb Gràcia, itineraris
estrenats amb el que es dedicà el 24 de
març a l’escriptor Joan Perucho; o una
nova edició de l’agermanament entre les
cultures populars gracienques i de l’illa
de Formentera aquest mateix dia.

les maquinàries de cara a la contesa
electoral per a l’Ajuntament de Barcelona el proper 27 de maig: primeres
propostes, designació de candidats
alguns d’ells graciencs, actes de precampanya…. Tot a punt, tot recomença,
tot torna, com quatre anys enrere.

Mentrestant, les diverses formacions
polítiques han començat ja a preparar

Joelle Gueguen

Com dèiem, per segon any consecutiu
les importants obres de reforma que
s’estan duent a terme al CAT han
taslladat les principals actuacions
del festival a la seu de Lluïsos, però
també n’hi ha hagut a l’Auditori, a
l’Ateneu La Torna, a la sala Luz de Gas,
a la sala Bikini o a la Biblioteca Jaume
Fuster. Cal dir que aquesta “exportació”

d’espectacles del Tradicionàrius fora dels
espais de la Travessia de Sant Antoni,
ha estat motivada per les obres, però hi
ha també la voluntat dels responsables
del festival de portar alguna de les seves
actuacions, de manera estable i en el
futur, a altres espais i indrets. Sembla
que el Tradicionàrius ja no quedarà mai
més clos únicament entre les quatre -o
les trenta- parets del CAT.

associacions, col.lectius i entitats varen
fer la seva feina. El divendres dia 9 va
quedar muntada, però el dissabte 10,
a mig matí, una forta ventada destruí
una bona part de les carpes i stands,
provocant dos ferits lleus i la frustració
d’una gent que hi havia treballat molt i
molt. El vent era fort, però a molts ens
vingueren inevitablement a la memòria
algunes deficiències de muntatge en
la Mostra de fa quatre anys també al passeig de Sant Joan i també en una matinal
de dissabte. La Mostra es va suspendre i
tot apunta que es durà a terme de nou el
cap de setmana anterior a Sant Jordi.

C.A.T.

Des d’un punt de vista cultural i festiu
aquest primer trimestre del 2007 ha
donat moltes notícies a la vila. Primerament, una nova edició del Festival Tradicionàrius, que s’inicià el 12 gener amb
la ja habitual cercavila des de les portes
de l’Ajuntament de Gràcia fins a les dels
Lluïsos on, per segon any consecutiu,
s’acullen la gran majoria de les activitats
de l’encontre. Un altre divendres, el 30
de març, el Tradicionàrius es va cloure
també amb una altra cercavila, en aquest
cas del conjunt de les nostres colles de
Cultura Popular que va anar des de la
Violeta fins a la plaça de la Vila, on el festival tancà la seva edició d’enguany amb
les actuacions de “Titani” i “La Carrau”.

Martínez, altres entitats de la Vila, l’amic
Pep Fornés i el qui signa aquestes
ratlles. El Protocol –amb l’abstenció del
Partit Popular—fou aprovat per la resta
de grups del Districte en el Plenari del
23 de gener. També, i com ja és costum,
el darrer cap de setmana de gener, els
foguerons de Sa Pobla ompliren les
places de la Virreina, Diamant i Nord,
així com diversos carrers de la Vila; uns
carrers que, el 3 de març es tornaren a
omplir d’alegria amb motiu de la desfilada dels romeus i romeves de Sant Medir
agrupats actualment a l’entorn de 30
colles i que visqueren, abans d’aquesta
data, un seguit d’activitats prèvies, com
la presentació del cartell de la “Dolça
Festa” o el pregó des del balcó de la
Casa de la Vila. D’aquest balcó, per cert,
el vespre dels foguerons i per segona
vegada, havia desaparegut el penó de
Barcelona, “segrestat” per l’ anomenat
Escamot Francesc Derch.

Jordi Ordón

ez

Albert Musons

Hi ha hagut més coses en aquest primer
trimestre de l’any: s’ha estrenat un nou
format de les Trobades de Corals de
Gràcia, en aquesta ocasió, a la parròquia
de Santa Maria de Jesús; el Drac del
Parc Güell va patir un salvatge atemptat
per part d’un grup de brètols sense consciència, ni cívica, ni artística ni cultural;
no massa lluny d’allà el 9 de març es collocava una placa dedicada a l’Ovidi Montllor en la façana de la casa on visqué, al
carrer Sostres; l’agrupament dels Lluïsos
de Gràcia ha començat a celebrar el 50è
aniversari i, al costat d’Albert Torres, ha
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Queco Novell...
Queco Novell...

Xavier Capdevila

LI PLOUEN ELS PREMIS, EL PAREN PEL CARRER I, SOBRETOT, ES DIVERTEIX TREBALLANT, COM MAI. SEGURAMENT ÉS UN DELS
GRACIENCS MÉS FAMOSOS A CATALUNYA.
EN FRANCESC NOVELL I CLAUSELLS, EL
QUECO, ÉS UN PERIODISTA QUE FA MÉS DE
20 ANYS QUE TREBALLA A LA TELE, PERÒ
MAI COM ARA LA TELE LI HAVIA DONAT
TANTA POPULARITAT.
Va ser la cara de “L’Informatiu” de
TVE-Catalunya i ara és l’altra cara
dels Zapatero, Rajoy... i, sobretot, de
l’expresident Maragall a “Polònia”. El
primer contacte amb la “faràndula” i
amb moltes coses més, el Queco el va
fer als Lluïsos.
Jo no sóc del tot de Gràcia, perquè vaig
néixer a la frontera, a Sardenya - Pare
Claret, però els meus pares ho eren i
molt, de Gràcia i dels Lluïsos. Sobretot
la família de la mare, els Samsó. Els
pares es van conèixer fent teatre aquí i
un tiet, el Lluís Samsó, era un dels actors
amateurs més bons. Darrere d’ells tots
els fills vàrem passar pels Lluïsos

I clar tu també hi vas fer teatre.
Doncs no. Jo cantava a la coral infantil El
Virolet i després a la juvenil, Sinera i a la
Cantiga. Tots els germans hi passàvem,
amb més o menys afició. La Rosa cantava a Sinera, i amb el Bozzo, van muntar
un grup de teatre juvenil.
Com eren aquells Lluïsos de fa més de
20 anys?
Ja no era “La corte angélica de San Luis
Gonzaga” que explicaven els pares on
tatxaven els personatges femenins de les
obres de teatre per no incitar al pecat...
Jo ho recordo com un gran referent, de
la meva infància i la primera joventut,

la vida ens portava allà i tot passava al
voltant dels Lluïsos, el cine, el bar, els
primers cigarrets... Qualsevol cosa era
l’excusa, el tema era ser allà amb els
amics.
Però la teva vida gracienca no s’acaba
amb la família ni als Lluïsos.
No, en aquella època d’adolescent també
era important la missa dels diumenges a
Sant Joan, una missa progre amb guitarres, on ens trobàvem els amics. Era una
gran família i la missa era més suportable... I tota la bàsica la vaig fer a l’escola
Patufet del carrer Encarnació on anava
molta gent dels Lluïsos, ... Jo vivia a la
frontera, però quan sortia de casa mai
anava cap a l’Hospital de Sant Pau, les
meves passes em portaven cap a Gràcia
I ara fa temps que no hi treus el cap
als Lluïsos?
La meva filla Anna juga a bàsquet amb
el Safa-Claror i l’any passat va anar a
jugar un partit als Lluïsos i la hi vaig
acompanyar. Em va venir com un sunami
de records... la pista, que petita que era!
i jo que de petit la veia tan gran! Aquelles
escales... aquells racons..., aquí vaig fer
un petó... aquells cines de dissabte i diumenge que anaves a veure les mateixes
pel.lis, o perquè t’agradava una nena...
I aquelles olors, com la de la grangeta
de la cantonada del carrer Bellver, on
anàvem a comprar conguitos i sidral.
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“jo
no
mai
“jo no he deixat mai
de ser periodista”
ser periodista”
Però a més dels records d’infantesa
als Lluïsos també hi ha vivències
professionals.
La primera experiència periodística és
quan entro a la revista “Carrer Gran”
amb l’Albert, el Vicenç i la Joana Uribe...
Era abans de la mili i en una campanya
per a les eleccions generals, als Lluïsos
es va muntar un debat amb primeres
figures, el Narcís Serra, el Roca... que
va acabar amb una bronca important i
titulars de “Polèmica als Lluïsos”... Era
la meva primera feina política i jo estava
acreditat i tot, en mig dels periodistes de
veritat i això era molt important. Més tard
vaig fer una entrevista a l’Ernest Lluch a
casa seva, per damunt de la Travessera
de Dalt, que m’hi va acompanyar algú
perquè no se’n devien fiar massa...El
meu primer contacte amb la professió va
començar el periodisme de barri.
Gràcia ha canviat. ¿Tu també creus
que hi ha una Gràcia “fashion”, “progre-pija”, que ja no és el que era...?
No m’agrada gaire. Ara em costaria
d’anar-hi a viure. M’atabala. Quan jo era
petit, per la Festa Major guarnien només
3 o 4 carrers, ara en guarneixen 20 o 30
però és impossible passejar-hi. Jo hi vaig
amb els nens i em costa de quedar-m’hi.
Sí que encara hi ha aquell veí abnegat
en samarreta que es passa un any fent
un peix de porexpan... Sí, la gent ha de
divertir-se però no trobem l’equilibri entre
el descans i la diversió i les autoritats
mostren una gran debilitat perquè van
de progres i de guais i reprimir fa fatxa...
Però hi ha gent que va a Gràcia només a
pixar-se al contenidor i els que viuen allà
que es fotin...
Però no tota la festa és la pixarada al
contenidor...
No, per sort. Mira, la festa de Sant Medir
sí que m’agrada, em porta records
de petit: la colla del bar els Pilons al
costat de casa, quan sortíem a veure

els cavalls amb l’escola o amb la
família al vespre,... Potser sí que hi
ha una excessiva histèria per agafar
caramels, que per cert ara no valen
res, que com el dia dels Reis,...
tan pendent dels caramels i quan
mires ja han passat.
Als Lluïsos no vas triomfar
fent teatre i ara et donen el
premi Zaping “al millor actor
televisiu”. ¿Has deixat el periodisme per fer comèdia?
No, jo sóc periodista, fer
d’actor em feia i em fa molta
vergonya! No hem deixat de
ser periodistes. Sobretot al
“Minoria Absoluta”, però
també al “Polònia”, sempre ho comentem amb el
Toni Soler: “hem de dir
coses”, darrere la sàtira
hi ha una manera de fer
periodisme i no només
quan fem entrevistes reals a la ràdio.
El periodisme de sàtira té una llarga
tradició en aquest país: “El Barrabàs”,
“El Papus”, “El Cucut” o “L’Esquella de la
Torratxa”..., estem fent “L’Esquella de la
Torratxa” per la ràdio i per la tele.
I això de la fama ho portes bé?
Bé suposo que t’haurien de pujar els
fums..., però crec que són coses que
també es curen amb l’edat. Una mica
també et deu agradar... i depèn del dia
o de qui et diu què, és agradable o no.
A vegades és pesat i jo he arribat a
entendre aquella vegada que el Fernan
Gómez va engegar a un periodista...
La gent també ha d’entendre que no
has d’estar fent humor sempre a la vida
quotidiana... Un dia una senyora al forn
em va dir “ets més simpàtic a la tele que
aquí” i jo li vaig contestar: “miri, és que jo
sóc molt antipàtic!” i quan va marxar vam
riure força amb la gent del forn que ja
ens coneixíem.

I als polítics també els hi agrada
“Polònia”?
De portes enfora a tots. A cap li interessa posar-se de cul a un programa
que veuen 800.000 persones. És cert
que alguns de tant en tant es queixen
una mica o t’arriben comentaris..., però
sempre els diem el mateix : nosaltres
fem caricatures, ni el Maragall és tan
xitxarel.lo, ni el Mas es posa tanta laca.
I la cosa no acaba aquí. Ara venen les
municipals i “Polònia” assaja treure els
alcaldables de Barcelona com a nous
personatges. Un prestigiós pastisser els
ha triat per fer la mona monumental del
seu aparador i per Sant Jordi “Polònia”
serà un llibre, amb fotos d’Anna Jiménez, una mostra de les quals gentilment
ens han cedit per a il.lustrar aquesta
entrevista.
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...el reportatge

...el reportatge

el voluntariat cultural

PERE MORA TICÓ (FUNDACIÓ PERE TARRÉS)
LES ENTITATS SOCIOCULTURALS QUE DESENVOLUPEN LES
SEVES ACTIVITATS EN L’ÀMBIT
DEL LLEURE SÓN UN ELEMENT
CLAU PER CONTRIBUIR A LA
FORMACIÓ DE JOVES I ADOLESCENTS APORTANT VALORS TAN
NECESSARIS COM EL COMPROMÍS SOCIAL, EL CIVISME, LA TO-

LERÀNCIA, LA SOLIDARITAT, EL
RESPECTE AL MEDI AMBIENT I LA
CULTURA DE LA PAU. L’ELEMENT
CENTRAL D’AQUEST PROCÉS
DE TRANSMISSIÓ DE VALORS
SÓN ELS VOLUNTARIS QUE TREBALLEN PER COMPLEMENTAR
L’EDUCACIÓ DELS INFANTS
I JOVES.

...el reportatge

a les entitats de lleure
El voluntariat cultural afavoreix les condicions necessàries per crear un adequat
marc de relació que permet integrar
aquests valors i compartir experiències
enriquidores que fomenten l’autonomia
personal i la capacitat per descobrir un
ambient lúdic al marge del model de
consumisme imperant.
Eines per afavorir la implicació
del voluntariat cultural
Els monitors i monitores, majoritàriament
voluntaris, són els encarregats de gestionar i organitzar les activitats educatives
i ho fan des de la perspectiva de la
sensibilitat i d’un compromís altruista per
contribuir al projecte educatiu del centre
d’esplai on col.laboren. Però aquesta
implicació en el projecte educatiu de
l’entitat per part del voluntariat cultural no
tindrà continuïtat si l’entitat no desenvolupa un model de participació interna que
ajudi a fer que el seu voluntariat compti
amb espais i mecanismes per poder
intervenir i decidir en l’organització de les
activitats i es fomenti la pluralitat d’idees
i d’opinions.
Com podem potenciar la participació del voluntariat per
augmentar la seva sensació de
pertinença a l’entitat?
Generalment les entitats de socioculturals que treballen en joves i adolescents
posen més èmfasi en les activitats dinamitzadores de caràcter lúdic o informatiu
que en estratègies que contribueixin a
definir els objectius i el model de presa
de decisions. La participació interna
ha de servir perquè el voluntari cultural
pugui contrastar, opinar i valorar les
activitats desenvolupades així com plantejar-ne de noves. Per part de l’entitat
s’han d’implementar una sèrie d’activitats
que ajudin a potenciar la implicació del
voluntariat: mecanismes d’informació
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interna dels diversos projectes, activitats,
publicacions, reunions... utilitzant instruments de comunicació com ara butlletins,
intranet, cartes...; activitats lúdiques internes i externes que ajudin a fidelitzar els
voluntaris (sopars, festes, presentacions
d’activitats i projectes, conferències...);
grups de treball de millora de la qualitat de les activitats; participació en els
processos de planificació estratègica i
de gestió de l’entitat; i altres mesures
que afavoreixin la consolidació d’una
estructura flexible i participativa com ara
l’elaboració de mecanismes normatius
que regulin el funcionament intern de
l’entitat (pla específic de participació,
codi ètic, reglament de Règim Intern...)
o d’instruments de recollida d’informació
sobre les necessitats i aspiracions del
voluntariat, que permeti definir les seves
tasques en funció de les seves expectatives reals. Aquestes mesures internes
es poden complementar amb altres
d’externes, com poden ser el treball en

xarxa amb altres entitats (que afavoreix
l’intercanvi d’experiències) o la potenciació de la transparència i del rendiment de
comptes.
Els avantatges de la participació
interna del voluntariat són múltiples: afavoreix la integració de les
persones a l’entitat ja que s’involucren en
la presa de decisions reforçant la missió i
la cultura organitzativa de l’entitat, millora
l’eficàcia de les seves activitats, potencia
un bon clima humà i aferma les relacions
personals evitant el conflicte, millora la
motivació del voluntariat que se sent part
important de l’entitat aportant les seves
idees i opinions i enforteix la imatge
externa de l’entitat ja que l’entorn percep
l’entusiasme de la seva implicació.
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...et ve de gust
un Negritón?

Joan Lizandra

efemèrides

Joan
Guiu

...pista de bàsquet.
de 1962 a 2007,
lloc per conviure

L’estiu passat, mentre passejava tranquil.lament una tarda qualsevol, em va cridar l’atenció que davant d’una parada de gelats
i refrescos ambulant dels “Jardinets” hi havia agenollat un home
asiàtic, segurament pakistanès, aguantant amb les mans un rètol
de cartró on explicava les seves penúries. Demanava diners per
comprar menjar per a la seva família, i era quasi un delicte no fer-li
cas, de manera que vaig posar unes monedes al vas que sostenia
junt amb el cartró. L’home em va mirar, molt agraït, i jo, traient ferro a l’assumpte, li vaig dir gestualment que no n’hi havia per tant.
Seguidament, per atzar, em vaig fixar en el cartell dels gelats de la
parada, i llavors vaig pensar: “vinga, nano, que això encara ho pots
arrodonir”; i amb el dit vaig assenyalar-li a aquell bon home la fotografia del Negritón, l’hereu del mític Negrito, recordat amb nostàlgia
i veneració per tots aquells que el vam conèixer. Amb el cap li vaig
fer el gest del “sí” mirant-lo als ulls, com si de paraula li preguntés
si se’n volia prendre un. Com és lògic, em va respondre afirmativament – i somrient –, de manera que n’hi vaig comprar un.

Va ser l’any 1961 quan la
Junta de l’entitat va realitzar
una forta reforma en l’edifici,
que incloïa una pista de
bàsquet, al segon pis. Seria
la segona pista coberta de la
ciutat de Barcelona (només
hi havia el Pavelló Municipal
d’Esports del carrer Lleida), la
primera d’una entitat privada,
i el cinquè camp de bàsquet
construït i finançat pels Lluïsos fins llavors.

Per cert, explicant-vos aquesta història no em vull posar medalles
com a “ciutadà exemplar” ni res d’això; i si algú de vosaltres vol
iniciar els tràmits per beatificar-me en vida, que s’ho estalviï, que
perdrà el temps! En tot cas, abans de fer-ho, sapigueu que moltes
vegades també he desatès les peticions de molta gent que em
demanaven almoina, bé perquè anava amb presses, o bé perquè,
davant la sospita que em volien prendre el pèl, he fet via sense
voler escoltar ningú.

En principi la inauguració estava prevista per les Festes de la
Mercè de 1962 però els forts aiguats del dramàtic setembre de
1962, amb les riuades del Vallès i el tràgic cost de vides humanes va fer ajornar els actes. Finalment, el 6 de novembre es va
inaugurar oficialment amb una extraordinària vetllada de bàsquet.
El primer partit el jugaren els Lluïsos i la Selecció Catalana Júnior.
Posteriorment, se celebrà la “Setmana Gracienca del Bàsquet”, en
què participaren els clubs més destacats de la Vila: Lluïsos, Salle
Gràcia, Pedagogium, C.Catòlic, Salle Josepets, Sanllehí i Banesto.

Gràcies a Déu, al món hi ha molta gent que de forma bondadosa
actua amb esperit caritatiu i generós envers els altres. I no ho dic
per mi – ja que “l’anècdota del pakistanès i el Negritón” no em farà
tenir un major tros de cel... –, sinó per moltíssims angelets anònims
que sovint tenen remordiments perquè no poden fer més del que
fan: la mateixa sensació que va tenir a la vida real un tal Oskar
Schindler, que se sentia culpable de no recordar els noms de tots
els jueus que volia alliberar de l’extermini, mentre redactava la
salvadora llista que després va donar nom a la pel.lícula de Steven
Spielberg. Quina injustícia, pobre home!
Potser caldria que a tota aquesta bona gent algú els digués amb
paraules ben convincents que resoldre les grans mancances de la
humanitat no només ha de ser feina d’ells, sobretot si, pel que he
llegit, resulta que un bon “pessic” del poder econòmic mundial es
troba en mans d’un grup força reduït de persones; i quan dic “força
reduït” és perquè fàcilment els podríem fer cabre a la mateixa pista
de bàsquet dels Lluïsos, o bé al teatre, o fins i tot, una mica apretadets, a secretaria... I malauradament, no exagero...
Per tant, bones ànimes del planeta, no us amoïneu i viviu sense
recances de cap mena, ja que quan tota aquesta altra gent obri
els ulls i “mogui fitxa” de veritat d’una vegada, es podrà garantir
una vida sense penúries i digna per a tothom durant molts anys...
Serà fantàstic! Mentrestant, però, tinguem tots una miqueta més de
paciència...

nous projectes

...la bústia verda

...arriben els...
malsons de la vella

Eulàlia Ramírez

QUÈ ÉS LA PETJADA ECOLÒGICA?
Un ciutadà de Catalunya per viure necessita com a terme mitjà
cada any gairebé 4 hectàrees, és a dir, l’equivalent a 5 camps
de futbol. Aquesta superfície és la que necessitarà, per exemple, per cultivar els productes dels quals s’alimenta, pescar
els peixos que consumeix, tractar els residus que genera,
i disposar dels boscos dels quals extraurà la fusta i que, al
mateix temps, absorbiran les emissions de gasos derivats de
les seves activitats.

El fet de posseir un camp propi constituïa l’afirmació que
l’entitat creia en el bàsquet com a vehicle de formació i de
convivència.

Des del primer moment la pista ha estat escenari
d’esdeveniments de gran rellevància. El maig del 63 es va
celebrar la fase final del campionat d’Espanya femení, amb
la participació de vuit equips d’arreu de l’estat. Reconeguts
tècnics d’anomenada mundial i entrenadors espanyols i catalans ens han donat les seves lliçons fent clínics en una pista
sempre plena de gom a gom i amb els entrenadors lluisencs
com alumnes privilegiats.
Amb els anys la pista ha sofert modificacions i millores. Es van
fer els vestidors actuals en una planta inferior, es va posar un nou
marcador electrònic. L’any 98 nou enllumenat i nous taulers amb
cèrcols basculants. Al 2001 cèl.lules solars al terrat pel subministrament d’aigua calenta, al 2005 els vells vestidors de peu de pista
es van fer nous i finalment el passat 2006 es va posar el terra nou,
de cautxú flotant, es va treure la tanca que quedava i es van canviar els taulers posant-hi cistelles regulables, innovacions que es
van inaugurar amb la inoblidable visita dels “Philadelphia 76ers” .
En definitiva, el pas del temps ha canviat per millor la instal.
lació, però el que persisteix és l’esperit de la Secció en la seva
tasca d’ensenyar bàsquet formant persones i sobretot continuar oferint als nois i noies un lloc per conviure, fer amistat i
estar-hi a gust. Que sigui per molts anys.

22 / la veu del soci - efemèrides

L’any 1996, Mathis Wackernagel i William Rees van definir la petjada ecològica com l’àrea ecològicament productiva que es necessita
per satisfer el nostre estil de vida actual.
Això vol dir, per tant, que la petjada ecològica representa la superfície mínima que seria necessària per obtenir la matèria i l’energia
bàsica per a una població determinada. Dit d’una altra manera,
seria la relació entre una població i els recursos disponibles en el
seu entorn.

Hi ha molta gent que considera els infants menuts una colla de
dimoniets. Nosaltres també ho pensem i per això els portem a
Gràcia. Hem vist que a aquesta vila li falta una mica de gresca i
cal que uns quants trapelles en siguin els protagonistes.
Així que us recomanem un bon tub d’aspirines perquè els
vostres pitjors malsons estan a punt d’aterrar. No sigui que
després us queixeu. Esteu advertits.
I qui són aquests malsons? Són la colla de diables petits de La
Vella de Gràcia, la colla de cultura popular més veterana de la
Vila. Els malsons són nens i nenes entre 6 i 17 anys amb ganes
de portar l’esperit del foc al carrer, tal com fan els seus germans
grans. Estem en fase de creació però no dubteu que aviat sentireu
a parlar de nosaltres: una altra cosa és que sigui per bé o per...
bé, de moment, ho obviem, millor?
Així que ja ho sabeu. Aquells que vulgueu tocar el timbal, els qui
no tenen cap problema per ballar sota un paraigües d’espurnes de
foc, en fi, qui tingui ganes de gaudir d’una activitat tan tradicional
com són els correfocs i no vulgui esperar a ser major d’edat, ha
trobat el seu cau. Els malsons t’estan esperant.

La capacitat de càrrega límit d’un determinat entorn (dit sistema) és
la propietat de poder contenir una població, o poblacions de diferents espècies, de tal manera que es garanteixi la seva permanència com a espècie o espècies. En el cas de la població humana,
seria equivalent a la màxima població que el planeta pugui contenir
sense impedir la seva reproducció com a espècie (sense precisar,
però, les condicions de vida d’aquesta població).
Reflexió
En un futur relativament immediat, malgrat els esforços en el tema
del reciclatge o de la producció ecològica i haurem de prescindir de
moltes de les comoditats que tenim i practicar un consum realment
responsable o reduirem la població de la terra al preu que sigui?
Webs d’interès:
http://www.cat-sostenible.org/pdf/DdR_7_Petjada_Ecologica.pdf
http://www.reutil.net/index.php
http://www.bcn.es/agenda21/index.htm

Exemples de petjada ecològica
(en hectàrees / persona)
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...les cartes als reis
Jordi Albertí

JOAQUIM RUYRA

JOAQUIM RUYRA

Avui us convido a escoltar Joaquim Ruyra, gracienc
d’adopció, que va col.laborar en més d’una ocasió en la vida
associativa de la Vila.
El fragment que he escollit no forma pas part de cap de les
seves narracions sinó que expressa la idea que ell tenia de
la bellesa literària. Em plau imaginar que ho anava pensant
mentre anava i venia pels carrers i places de Gràcia:

...la meva generació i jo

suggeriments que poden ser útils per
afrontar situacions quotidianes
pel que fa a l’ús del català

Joan Lafarga
Vaig néixer el 1959. Els de la meva generació érem massa
joves per tenir cap protagonisme en la part final del franquisme, amb el temps just d’haver begut el licor amarg
de l’assassinat de Puig Antich i acumular prou ràbia per
enderrocar la bèstia. Però a la bèstia no la va enderrocar
ningú i va morir plàcidament en un llit. Massa joves per pintar
res en l’estafa consentida d’una transició que va donar lloc
a l’entramat legislatiu que ens ha encotillat trenta anys. La
generació anterior va ser responsable que en aquests darrers
trenta anys no haguem anat enlloc. Prudència? Por? Traïció?
falta d’ambició? Crec que una mica de tot. Uns més que
altres. A la meva generació li agradava de dir que els nostres
pares estaven marcats per la por al franquisme i que no
podrien anar més lluny.
Però nosaltres hem estat uns estafadors, uns farsants, perquè
quan hem tingut la primera oportunitat de canviar les coses ens
hem convertit en tristos protagonistes d’aquest dolorós trànsit
cap al segon estatut de la restauració democràtica. I encara no
ha acabat. Encara pot ser pitjor. Deixem treballar el Tribunal
Constitucional.

»Els estetes clàssics […] -deia en un article publicat el 1906- recomanaven que lo patètic fos momentani, que no es prolongués.
I, efectivament, les primeres llàgrimes marquen la intensitat de
la nostra tendresa i de les nostres percepcions; però si seguim
plorant, el plaer orgànic debilita les percepcions subsegüents. […]
Els literats de més mèrit fan plorar rares vegades. […]
»Una altra confirmació de la nostra regla ens la proporciona
l’emoció de lo sublim. […] lo sublim sembla consistir subjectivament en un conjunt de percepcions de tal intensitat i grandesa que
l’atenció, aquest aïllador dels fenòmens anímics, ja sadolla, no pot
arribar a abraçar-les i ens ho indica amb una sobrepercepció de
cosa inabastable, d’infinit perceptiu. […] Apareix el reflexe orgànic:
una lleu esgarrifança. […] Aquest fred esborronador, aquesta
esgarrifança, aquest reflexe, a l’ensems que senyalen que hem
arribat a lo sublim, marquen el límit de la nostra emoció artística.
[…]
»El terror tràgic és un aspecte de lo sublim, una por augusta en
la que es percebeix l’amenaça d’un poder inabastable: el destí
entre els grecs, la providència entre els cristians, la fatalitat entre
els naturalistes. Si la idea perceptiva d’aquest poder ens domina
més que la por que el mateix inspira, arribeu a la lleu esgarrifança
de lo sublim; si la por prepondera, l’instint de conservació ve a
emparar-se del camp de les nostres percepcions, esbojarrant-les i
determinant reflexes violents antiestètics […]»

què faig si...?

des del campanar

Som els culpables d’aquest ridícul espantós que hem fet i
que encara continuem fent dia sí, dia també. No hem estat
capaços de mantenir encesa la flama de la nació ni tampoc
hem sabut dotar-nos dels polítics adients. Tampoc no hem
denunciat prou clarament les seves ineptituds i manca
d’horitzons nacionals. Tripartits, tarannàs, pactes de saló a la
baixa, independentistes de nyigui-nyogui... tot plegat, què?
Res de res. Ara ens hem d’arrossegar per tenir uns trens que
Europa tenia els anys 80 o per cogestionar un aeroport de segona. Un estatut d’autonomia no ha de servir per solucionar
aquests temes? Per això calia cremar tants esforços?
Però el pitjor és que hem deixat el camp erm. Hauran de passar
molts anys, tota una altra generació, perquè algú s’atreveixi a
prendre la iniciativa d’anar més lluny. I cada cop se’ns farà
més difícil.
Vam creure’ns de debò que érem algú, que la generació anterior
eren uns porucs i que l’anterior de l’anterior eren massa vells,
però nosaltres tampoc no hem aconseguit res. Només segar-nos
la gespa sota els peus.
La meva generació, la dels que voltem els cinquanta anys,
haurà de demanar perdó. Jo ja ho faig ara.
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QUAN EN GENERAL SE’M DIRIGEIXEN EN
CASTELLÀ, PUC CONTINUAR LA CONVERSA
EN CATALÀ? ÉS DE MALA EDUCACIÓ?
Naturalment que podem seguir la conversa
en català. No és de mala educació, ans al
contrari. Aquesta actitud de canviar de
llengua per educació forma part d’una
sèrie de prejudicis que ha adquirit la
nostra societat per justificar els nostres
complexos i manca d’autoestima amb la
nostra pròpia llengua i identitat cultural
i, per tant, i al cap i a la fi, amb una de les
parts més essencials de la nostra persona.
En posteriors generacions, per imitació,
molts ciutadans l’han adoptat per costum.
D’aquesta manera l’hàbit ha esdevingut “natural” i com tot hàbit acceptat se’ns fa difícil
de canviar. Però només cal fer un esforç
i, en poc temps, asimilarem el nou hàbit.

Sovint prenem una actitud que precisament
no ajuda a la integració i a mostrar un criteri
de societat plural i respectuosa vers les
persones vingudes d’altres indrets. S’arriba
als extrems que, intentant justificar aquesta
manca d’autoestima, es recorre a arguments
verbals totalment ficticis i mancats de sentit,
com ara pretendre que la llengua és només
un instrument de comunicació o que parlant
català deixem de ser universals i esdevenim
tancats, quan purament el que estem fent
és justament el contrari: discriminar-nos a
nosaltres mateixos i discriminar el nostre
interlocutor, privant-lo d’accedir al nostre
àmbit cultural, posant la barrera més radical i
severa perquè deixi de ser estranger a casa

nostra: la llengua.
Hi ha identitats que es basen en característiques d’origen o ètniques, però
sortosament la nostra comunitat nacional
s’identifica amb una llengua. Així simplement aprenent-la i parlant-la tothom pot
formar part d’aquesta comunitat. El fet de
respondre en català és imprescindible
si volem mostrar a l’altra persona que la
considerem un català més, i que volem que
participi d’una convivència plena i oberta en
la nostra societat. A més, li estem facilitant
l’aprenentatge de la nostra llengua fent
que aquesta integració sigui més ràpida i
l’estem informant de la nostra realitat social
i cultural.

...recomanem

el asesinato
de Richard Nixon
De la mà del director Niels Mueller ens arriba
la pel.lícula que podríem catalogar “d’actors”
que porta el títol de “El asesinato de Richard
Nixon”. La increïble interpretació de Sean
Penn i l’enfocament psicològic que adquireix
la trama ens convida a endinsar-nos en un
film ple de primers plans on cada expressió
està intencionadament estudiada.
Acostumats a veure al protagonista, Sean
Penn, en papers sovint vandàlics, on
representa éssers de moral dubtosa, amb
una arrogant autosuficiència i un posat de
superioritat constant, ens sorprèn en aquest
film interpretant un frustrat venedor de mo-

Rakel Díez

bles. El protagonista és un home de mitjana
edat, recentment divorciat, del qual la seva
família gairebé renega; un treballador que
suporta les constants humiliacions dels seus
superiors que intenten alliçonar-lo en matèria
de negocis. Cada dia persegueix un somni:
convertir-se en un magnífic empresari en un
món capitalista i monopolista; l’etern somni
americà de triomfar, de ser autodependent
i elogiat. Evidentment, la vida li va mostrant
fracassos que el van convertint poc a poc en
una ment obsessiva, patològica i perversa.
L’excepcionalitat del director, però, recau en
fer veure a l’espectador que totes les accions
que planifica el ja dement Penn tenen una

causa. L’espectador sent llàstima pel fracassat dependent que comença a derivar en un
homicida. Hi ha una mirada humanitzadora.
Hi ha un tractament psicològic perfectament
elaborat. El treball de Sean Penn dota el film
d’una versemblança i humanització extraordinàries.
Aquest film ens convida a meditar sobre la
degeneració humana, la solitud portada a
l’extrem, la ment que està en desacord amb
el món perquè el món renega d’ella. És una
pel.lícula d’assaig, d’actors i de genialitat.
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reflexions

...el cristianisme és
d’aquest món, si o no? (I)
Jordi Casso

Ja us vaig dir un dia que sóc un “no-peix” que es passa moltes
hores dins d’una peixera. Allà, una de les meves feines és
respondre a una pregunta aparentment senzilla però realment
molt difícil de respondre, si no és que coneixes dels gustos
i els interessos de la persona que fa la demanda en qüestió:
“què puc fer a Barcelona aquests dies?” Seguidament trobareu
una sèrie d’activitats molt i molt recomanables. Algunes, per
fer-les, cal ser “no-peix”. D’altres no...
Llegir “L’art de viure”, de Goliarda Sapienza, editat en català per
La Campana. Meravellar-te amb fragments com aquest: “...la closca
de melangia em queia a trossos pel cos, el pit se m’eixamplava
sacsejat per l’energia d’aquest sentiment...”.
Esperar amb impaciència la propera exposició de la Secció de
Fotografia dels Lluïsos, ja que “Seguint els passos de Chema
Madoz” va ser un regal per als nostres ulls!
Veure “La vida de los otros”, la pel.lícula que tan merescudament
va obtenir l’Òscar a la millor pel.lícula de parla no anglesa de 2006.
Estar pendent de les noves propostes creatives dels amics Jordi
Andújar i Marc Rosich.
Estar amb les persones que estimes.
Anar a dinar a “La gitaneta”, al carrer Legalitat, 74. Deixar-te
seduir per tots els plats, i especialment les postres, fetes al moment
amb gran professionalitat i servides amb tota la delicadesa
del món...
Visitar algun bloc com el d’El Llibreter (http://llibreter.blogspot.
com/), el del l’escriptor Jaume Subirana (http://jaumesubirana.
blogspot.com/) i el de la Tina Vallès (http://tinavalles.blogspot.com/).
Riure i somriure amb la lectura de “39+1+1” de la Sílvia Soler,
editat per Columna.
Estar amb les persones que t’estimen.
Anar als Lluïsos per veure jugar l’equip júnior femení. Passar-t’ho
bé veient bon bàsquet i, com a colofó, compartir una estona amb la
Maria Rosa, la Glòria, la Montserrat i la Loli... Esperar que et tornin
a trucar un dia d’aquests per “fer un cinema”...
Sopar amb els amics al Sasha Restaurant, al carrer Martínez
de la Rosa, 71, i escoltar les explicacions de cada plat de la jove
mestressa. Tota una delícia!
Passejar per les sales de l’exposició “Adolfo Marsillach: tan lluny,
tan a prop”, al Palau Robert.
Reflexionar i gaudir amb la lectura d’”Una súplica para Eros” de
Siri Hustvedt, editat per Circe.
Bé, la llista acaba aquí. Només tingueu en compte que potser
alguna activitat ja ha desaparegut de la cartellera... Els problemes
del “no-directe”... I si ho heu pogut aprofitar, ja m’ho direu!!!

Si creiem que el cristianisme és quelcom d’eteri, immutable,
aïllat de la influència del món, tan dolent i pervers, no cal que ens
preocupem de res.
Però si creiem que el cristianisme és una cosa viva, arrelada
profundament en el món on vivim, no podem restar indiferents als
canvis i als problemes, a l’evolució constant del nostre món.
No cal pas ser gaire llest per veure com actualment, i sobretot a Europa, hi ha un clima no gens favorable al cristianisme
i serà bo d’acceptar que, en bona part, en tenim la culpa els
mateixos cristians perquè estem mantenint unes idees, uns
conceptes, unes estructures molt i molt allunyades de la
mentalitat i dels problemes actuals.
Potser val la pena aprendre de la nostra pròpia història i comprovarem que les creences, les normes i les estructures actuals
de l’Església que semblen eternes i intocables no són pas de cap
manera ni eternes ni intocables i han evolucionat al llarg del temps
perquè són simplement una manera d’intentar expressar com
caldria viure la fe en el Crist; i, tal com passa en tota obra humana,
no pas sempre, ni de bon tros, amb encert.
Cal, d’entrada, estar convençuts que aquest procés evolutiu,
més o menys mal fet, és necessari i confirma que el cristianisme mai no ha estat immunitzat de la influència del món on
vivia sinó que s’hi ha arrelat.
Si seguim mirant seriosament, i sobretot sense por, la història del
cristianisme, veurem que va néixer en la conservadora comunitat
jueva de Jerusalem i que la primera expansió entre els jueus del
món grec va provocar unes tensions molt greus i un primer canvi
de mentalitat i de discurs.
Veurem que el xoc amb la riquíssima cultura grega i amb la seva
filosofia va causar un decisiu impacte en els grans pares de
l’Església amb una notable evolució del pensament cristià.
Veurem que les estructures de l’Imperi Romà i les del Carolingi i
les seves interferències en la vida de l’Església van provocar un
enorme canvi en el model de funcionament i en la mentalitat de
l’Església.
Bo i tenint ben en compte les lliçons de la història, potser cal
que amb fidelitat, amb esperança i amb confiança afrontem
la situació real i les veritables necessitats del nostre món per
intentar aportar-hi camins de solució i de cooperació amb
totes les persones i totes les institucions religioses i civils de
bona voluntat.
En continuarem parlant en el proper article.
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Gala de

Màgia2007

13 de maig de

Espectacles
i tallers de màgia
per a totes
les edats
Lluïsos de Gràcia

Per a nens
i nenes
nascuts
entre el
1993 i el 2004
Del 25 de juny al 27 de juliol
Inici des les inscripcions
Per als socis: 2 de maig a partir de les 17 h
Del 3 al 7 de setembre
Per als no socis: 8 de maig a partir de les 17 h

Edita:

Col.laboren:

Lluïsos és
membre del
col.lectiu:
Preu: 2 €

