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L

’any 2007 el vam acabar amb la pèrdua, a finals del mes d’octubre, de
l’Albert Musons. Aquesta edició del
Des del Nord és la primera ocasió
que tenim per expressar el condol públicament i per lloar la tasca desenvolupada per
l’Albert al llarg dels anys que ha treballat
per a la Vila de Gràcia. L’Albert, des de molt
petit, ja va formar part dels Lluïsos, va pertànyer a l’agrupament
escolta i, des d’aleshores, sempre ha estat involucrat, d’una manera o altra, a l’entitat. Però més enllà dels Lluïsos, ha estat un home
de Gràcia. Un dels interlocutors més vàlids amb el Districte. Un
home que va entendre i estimar l’associacionisme i hi va col·laborar donant tot el suport que podia. La seva capacitat d’implicació
amb multitud d’associacions de tot tipus l’havia fet imprescindible a l’hora de programar qualsevol activitat. Per a moltes entitats,
a més a més de considerar-lo un molt bon conseller, era un molt
bon amic. Ha deixat una empremta impossible d’esborrar. Aquesta mateixa empremta és la que ens fa tirar endavant i continuar
treballant per Gràcia i per a les seves entitats.
El passat mes de novembre es va celebrar l’Assemblea general de
socis dels Lluïsos, en la qual es va escollir la Junta directiva per
als propers quatre anys. Nova gent, noves il·lusions, nous projectes... A tots ells i elles, els vull agrair la decisió de compartir
aquesta nova responsabilitat, aquest servei a l’entitat que, de ben
segur, serà profitós per a tots plegats. Els demano, però, dedicació
i moltes ganes de treballar pel conjunt de l’entitat. De ben segur
que ho sabrem fer. Un agraïment, també, a aquells socis i sòcies
que han format part de l’anterior Junta i amb qui hem compartit,
durant gairebé quatre anys, moments intensos de feina.
L’any 2008 també ens ha portat canvis pel que fa l’estructura humana de l’equip tècnic de Secretaria. L’Albert, que portava poc
temps a l’entitat, i la Maria, que ja portava més de dos anys, han
assumit nous reptes professionals. Aprofito aquest espai per agrair
la tasca que han realitzat i desitjar-los molta sort en el seu futur
laboral. Des d’aquestes línies dono, en nom de tots els associats,
la benvinguda a les persones que s’han incorporat recentment, la
Sara, l’Alba i la Gabriela. Esperem que gaudiu d’aquesta nova tasca.

Dipòsit legal: B-42.670.89
Revista editada en paper 100%
Edita:
Lluïsos és membre
del col·lectiu:

Col·laboren:
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques
Secretaria d'Acció Ciutadana

I, finalment, aquest 2008 també ens ha portat, com podeu estar
comprovant, un nou disseny del Des del Nord. Una revista que
volem que arribi a més gent i que ens informi d’allò que ens cal
saber sobre Gràcia i sobre l’entitat. Esperem que us agradi i ens
sigui, a tots plegats, d’utilitat.

Jordi Casassas i Pons
President de Lluïsos de Gràcia
3
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat noticia
a la Vila...

El passat 30 d’octubre
ens deixava l’Albert
Musons, una de les
persones més estimades
de Gràcia.

Albert Musons en la
presentació del llibre
del 150è aniversari
dels Lluïsos de
Gràcia.

4

Gràcia plora la mort d’Albert
Musons.

El Consell de Gràcia aprova el
PAD.

Potser la notícia més destacada, també
la més trista d’aquestes darreres setmanes sigui la mort sobtada, el passat 30
d’octubre, de l’Albert Musons. De l’Albert s’han dit moltes coses, però probablement la que més se li escau sigui
que va ser una de les persones més
estimades de Gràcia. “Mai tenia un no
per resposta”, aquesta ha estat una de
les frases més ecsoltades, a l’hora de
recordar-lo. Mai va tenir un ‘no’ per
Gràcia, que s’estimava amb deliri, ni
per la seva gent, ni per les seves entitats. Descansi en pau l’estimat Albert.

Amb els vots favorables de PSC, IC-VEUiA i ERC, es va aprovar el Pla d’Actuació del Districte, el full de ruta dels
proper 4 anys a Gràcia. CiU es va abstenir, en considerar que no s’inclouen
els problemes derivats del soroll i dels
moviments alternatius. ERC va supeditar el seu suport a seguir debatent el
text, abans no s’aprovi definitivament a
la Casa Gran.

L’Ajuntament compra la Cibeles.
A mitjans d’octubre l’Ajuntament de
Barcelona va anunciar que havia com-

DDN num 45

18/2/08

10:55

Página 5

Cartell Sant Medir.
Festa Foguerons
2008.
Pis en venta a la
Plaça del Nord.

prat l’antiga Sala Cibeles, al carrer Còrsega, per 7,2 milions d’euros. Guillem
Espriu, regidor de Gràcia, ha anunciat
que ara s’haurà de debatre quin ús se li
dona, en el marc del procés participatiu del PAD. Amb tot, ja ha anunciat
que amb tota probabilitat s’hi faran
pisos per a la gent gran. “Tenim mancances per a la gent gran” ha manifestat Espriu.

Se celebren els Foguerons,
la primera festa de l’any.
Els Foguerons de Sa Pobla han tornat
de nou a Gràcia. És la primera festa de
l’any, prèvia a Sant Medir, que aplega,
de nit, festa popular, cercavila, castellers, balls i música, i, naturalment, les
bones viandes de les Illes. Quatre places de la Vila, i alguns carrers, en van
ser els protagonistes, amb els seus focs
encesos que van congregar desenes de
graciencs. Diumenge, als Lluïsos, es va
celebrar el ja tradicional dinar de les
Entitats.

Sant Medir 2008 ja té cartell.
Sant Medir ja calenta motors, i de
moment ja té el cartell d’enguany. El
concurs l’ha guanyat Josep Maria López
Vintró, secretari del Cercle, entitat
membre del G-6. Jordi Melgarejo, president de la Colla L’Amistat i portaveu
del jurat, va justificar l’elecció “perquè

buscàvem trencar amb els estils dels
darrers cartells, i trobar alguna cosa
més impactant”. La vuitena edició del
cartell de Sant Medir ha estat un èxit
de participació, amb 41 concursants

Estancament dels preus dels
pisos nous a Gràcia.
El cost mitjà dels pisos nous a Gràcia
s’ha estancat i es manté en els 4.444
euros per metre quadrat, amb un
increment de només l’1,8 per cent.
Aquesta dada contrasta amb les oscilacions registrades a altres districtes de
la ciutat. Per exemple els increments
més importants s’han produit a SarriàSant Gervasi (16,7%, fins als 6.737
euros), Horta Guinardó (11,7%, 4.370
euros), Sant Andreu (10,3%, 4.093
euros), Eixample (9,2%, 5.384 euros) i
Sants-Montjuïc (8,6%, 4.416 euros).
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Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

La Casa Vicenç
es ven a Internet
per 35 milions d’euros

CC
Casa Vicenç.

Notícia: una immobiliària britànica ha posat a
la venta la casa Vicens,
carrer de les Carolines
24, per 35 milions d’euros. Es tracta dels primers edificis firmats per
Gaudí a Barcelona i
Patrimoni de la Unesco
des de 2005.
“Vaig estar mirant les principals ofertes immobiliàries
a Gràcia i per la relació
qualitat preu m’he decantat per la Casa Vicenç. Crec
que per 35 milions d’euros
no trobes una casa de Gaudí enlloc, i menys a Gràcia”
6

L

’altre dia el meu amic, el Cisco,
em dir que es casava. El Cisco...
que el conec de petit, de molt
petit, i ara diu que es casa! Li
vaig preguntar on celebraria la cerimònia, si a l’Ajuntament de la plaça de la
Vila o l’església de Sant Joan, i em va
dir que no, que estaven mirant la
sucursal de La Caixa més arregladeta
per tal de fer la celebració matrimonial
tot firmant els papers de la hipoteca. Es
tracta d’un nou corrent de fe bancària
que consisteix en creure que hom
podrà pagar més de mil euros al mes
durant 40 anys. En principi cada mes
s’ha de resar pel déu Euribor i ja està.
Com sempre, li vaig mostrar tot el meu
suport. Sé que ell se’n sortirà.
El cas és que ell no és l’únic dels meus
amics i amigues que s’ha independitzat
recentment. I això m’ha creat una
angoixa interior i la necessitat de
posar-me a buscar pis. Vaig estar
mirant les principals ofertes immobiliàries a Gràcia i per la relació qualitat
preu m’he decantat per la Casa
Vicenç. Crec que per 35 milions d’euros no trobes una casa de Gaudí
enlloc, i menys a Gràcia. No vulguin
saber com estar de preu la Sagrada
Família o la Pedrera. Total, que la Casa
Vicenç, una ganga.

Vaig aprofitar el casament del Cisco per
preguntar-li al director del banc si em
podien fer un préstec i em van dir que
cap problema, però que necessitava un
aval. Ara estic informant-me a l’Oficina
d’Habitatge per Joves per si hi ha alguna
ajuda per adquirir mansions urbanes,
aprofitant que s’apropen eleccions. Pel
que es veu dependrà de les enquestes
electorals i dels ànims amb què s’aixequi
aquests propers dies el Zapatero.
El Cisco em comenta que no apunti tant
alt, que miri alguna oferta de pisos fora
de Gràcia. Sempre estem amb el mateix.
Jo li dic que no em vull exiliar, que vaig
néixer aquí i aquí vull seguir vivint.
“Segueixes vivint a Gràcia però a casa
dels pares, oi?”, em pregunta el Cisco. Sí,
efectivament. I reconec que és una
molèstia per a ells. Jo crec que arribats
als 23 o 24 anys s’hauria d’entendre la
presència d’un fill a casa els pares com a
ocupació il·legal. Amb el dret per part
dels progenitors de trucar als Mossos
d’Esquadra i forçar un desallotjament,
amb empentes i insults, si pot ser. Això
amb 23 o 24 anys. A partir dels 30
s’hauria de considerar delicte. I el qui
passés dels 40 anys hauria de ser jutjat
al Tribunal de la Haia per violació dels
drets humans. Per tot això estic buscant
aval per comprar la Casa Vicenç. També
busco 35 companys de pis, us animeu?
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Per Jordi ALBERTÍ

Quartetes de
Carles Álvarez
RACÓ LITERARI

[Continuació]

RL
No sé si recordeu les
quartetes de Carles
Álvarez dedicades a les
places de Gràcia de què
us parlava en el darrer
número.
Davant de la manca
absoluta de dades d’aquest escriptor, jo convidava els lectors a
explicar si en sabien
alguna cosa. El silenci
fa evident que el llegat
de Carles Álvarez ens
arriba despullat de
qualsevol mena de vincle, ens arriba lliure i
generós amb l’única
voluntat per a la qual
va ser creat, que sigui
un llegat llegit a poc a
poc, paladejant-lo.

Plaça gracienca! Petita!
Amb petitesa ideal.
Tan polida, com la pica
d’una pila baptismal,
sota el sol que cada dia
devé un màgic llantió,
que s’abranda amb alegria
quan hi porten un nadó.
Si tinguessis la porxada
cobrint-te els quatre costats,
i una font clara i gebrada,
i uns xiprers enamorats,
semblaries, tan petita,
el claustre d’un monestir,
on el sol baixa i medita,
i la lluna hi vol dormir.
Semblaries, arraulida,
com estàs entre verdor,
una ametlla presumida
que hagués pres vida en la flor.
Semblaries, en la calma
curullant els teus recons,
la lira d’un tros de balma
a punt d’esclatar en cançons.
I tota tu, somriuries
sentint el petó del sol
que damunt la pell rebries,
amb finor de borrissol.
Plaça gracienca... petita...
Bonica, tant com l’estel
que en la nit es desdelita
per a enlluernar el cel.
Que tens a dreta i esquerra
com a ponent i a llevant,
l’amor, tancat en la guerra
d’una veu, que està cantant,

que en la volta primfilada
de maragdes i de setí,
has lligat, enamorada,
més d’un cor i d’un destí.
Que t’enyores d’aquells dies
en què, feta una cançó,
tota en flames t’encenies
al passar la processó.
Si jo pogués et daria
una vestidura d’or
per cobrir ta galania...
que és riquesa i és tresor.
Et posaria en la galta
un rosari de petons,
perquè rigués la malalta
que es mor rera els porticons.
Vindria en la calma bruna
d’una nit plena d’anhels,
a collir un retall de lluna,
i una espurna dels estels,
i una mica de rialla
i un rajolí de consol,
i un xic d’aquella rondalla
que fa, per a tu, el rossinyol.
I a prop de la font tranquil·la
feta amb aigua de cristall...
oint l’ocell que refila
i el resar del degotall,
em dormiria en la fita
del teu cor, curull de mel...
Plaça gracienca... petita...
que ets un ull mirant el cel.
N’he llegides moltes de poesies inspirades en la nostra Vila. Poques com
aquesta es mantenen fresques i vives al
cap de més de cent anys de ser escrita.
Una petita perla clàssica de la literatura gracienca.

7
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Per Oriol TORO

REPORTATGE

RP

Una biblioteca per
a Bolívia, una per
a Nicaragua...

L’any passat, un grup
de joves recent llicenciat
se’n va anar a Bolívia
a crear una biblioteca
infantil. Aquest any
s’embarquen de nou
a l’aventura com a
objectiu Nicaragua.
L’Hogar Virgen de la Esperanza.
El naixement d’un orfenat.

Biblioteca Hogar
Virgen de la Esperanza.

8

Una nit, la Germana María Juárez crida
a la Germana María José i li diu que
han abandonat un nen de pocs dies de
vida a l’Hospital Corazón de Jesús de La
Paz (Bolívia). Les Germanes, decideixen
endur-se’l i cuidar-lo a casa seva mentre
intenten trobar una solució. En breu,
tenen notícies d’una família de Múrcia,
molt interessada en tenir un fill. Els
murcians vingueren des de l’altre costat
de l’oceà fins a Bolívia per a recollir al
menut, entusiasmats amb la idea d’acollir un nou membre a la família.

Malgrat tot, un cop hagueren arribat
els futurs pares a El Alto i parlat amb
l’advocada, tingueren males notícies.
“Els pares no es podien endur el nen,
ja que seria fer-ho de manera il·legal
sense arreglar els papers”. Se’ls comunica a les germanes, doncs, que per
tal de donar en adopció als nens és
necessari que obrin una Casa (allà
anomenat Hogar) i que mantinguin
els seus papers en regla. D’aquí neix
la idea d’obrir l’Hogar Virgen de la
Esperanza per a recollir bebès i
donar-los en adopció.
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“La campanya portava per nom “Un llibre i un euro
per a Bolívia”. El llibre havia d’estar en castellà,
encara que molts nens el portaven en català, i l’euro era per a costejar les millores de la biblioteca un
cop els llibres estiguessin ja a El Alto”
Amb tota la il·lusió del món, obren l’orfenat i arreglen els
papers perquè el primer nen, en menys de tres mesos, pugui
viatjar a Múrcia amb la seva nova família. Poc a poc comencen a arribar nens a la casa, nou bebès en menys de tres
mesos. Gràcies a les ajudes econòmiques, les monges van
comprant petits terrenys en els que habiliten tres habitacions per a acollir els petits. Contracten també infermeres i
cuidadores perquè els nens no estiguin sols en cap moment.
Segons l’època, l’Hogar ha arribat a acollir fins a 32 infants,
tot i que la mitjana és de 7 a 9 bebès i uns altres 10 nens de
fins a 6 anys.
De totes maneres, el procés d’adopció no és senzill. Tot i
que el bebè resideix a la Casa, és necessari per a la seva
adopció que els pares biològics renunciïn a ell davant del
jutge i que aquest decideixi que ells no el poden criar. De la
mateixa manera, els pares adoptants han de passar per un
seguit de proves sanitàries i psicològiques perquè se’ls
pugui assignar el nen.
Les dificultats que comporta tot aquest procés les ha
experimentat en pròpia carn el pobre Adrián. Amb sis
anys d’edat, encara residia a l’Hogar. Els seus pares renunciaven a ell, però no permetien que fos donat en adopció.
El nen no tenia altre desig que el que arribés el dia en
què un pare se l’endugués a casa. El temps passava i les
germanes es mostraven pessimistes respecte al futur del
menut. Però, sortosament, a principis de gener del 2007
els pares biològics d’Adrián acceptaren que aquest fos
donat en adopció i ara el nen es troba a Itàlia amb la seva
nova família.
L’Hogar Virgen de la Esperanza amb les seves germanes
entestades en la reconciliació, l’amor i la pau, duu amb tota
la il·lusió del món aquesta missió de buscar pares i mares als
nens de El Alto.

Una biblioteca per a l’orfenat.
L’estiu anterior, hivern pels bolivians, un grup d’estudiants, aprofitant la finalització dels seus estudis, decidiren dissenyar un projecte per a l’Hogar Virgen de la Esperanza. Es tractava de la creació d’una biblioteca infantil.
Per això, es mogueren per tota Espanya recopilant llibres.
Començaren trucant a les portes dels seus antics col·legis.
La campanya portava per nom “Un llibre i un euro per a
Bolívia”. El llibre havia d’estar en castellà, encara que
molts nens el portaven en català, i l’euro era per a costejar les millores de la biblioteca un cop els llibres estiguessin ja a El Alto.
9
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SENSE PARAULES, NOMÉS
MIRADES
Quan algú del nostre anomenat primer món es desplaça a un país de
l’anomenat tercer món, té en el seu
interior certes expectatives que es
veuen desbordades per la realitat
particular que aquest viurà una vegada allí. Probablement, això va ser el
que passà als quatre estudiants que
se n’anaren a Bolívia amb l’objectiu
de donar un cop de mà a l’Hogar.
Mai ha estat ni serà senzill explicar el
cúmul d’experiències viscudes en un
país en vies de desenvolupament, i
més encara si el país en qüestió és el
segon més pobre de tot
Llatinoamèrica i si l’activitat es duu a
terme en un dels barris més miserables del país.
Probablement les emocions, així com
les conclusions particulars a les que
s’arriba, mai podran ser expressades
amb res més que una mirada.
Precisament, foren les mirades agraïdes dels nens bolivians el que va fer
entendre als quatre estudiants que la
seva feina havia finalitzat i que, finalment, havia arribat el moment que la
cooperació per al desenvolupament
es fes realitat.

10

Però els problemes començaren a sorgir ràpidament. Com podien enviar llibres fins a l’altre costat de l’Atlàntic?
Primer contemplaren l’opció més econòmica que seria la d’enviar els llibres
en vaixell. Això tenia un inconvenient i
és que si els llibres viatjaven per mar
tardarien molt en arribar als 4.100 metres d’altura de l’altiplà bolivià. L’opció
aèria no estava contemplada en un inici i és que els costos de l’enviament per
avió eren molt elevats.
Per sort, una de les integrants del grup,
la Yolanda, era amiga de l’Adolfo
Domínguez, el gran dissenyador de
moda. Aquest no es va interessar molt
pel projecte però sí que ho va fer el seu
germà, el també modista Javier Domínguez. Va ser llavors quan la salvació
arribà al grup de recent llicenciats. El
dissenyador de Purificación Garcia es
va oferir a cobrir totes les despeses de
l’enviament de manera totalment
altruista. Els 4.000 llibres recollits en
escoles, editorials, mitjans de comunicació, associacions... volaren ràpidament en les seves 84 capses direcció a
l’Hogar Virgen de la Esperanza.
Una setmana després, els quatre voluntaris aterraven a l’aeroport de El Alto,
embriagats pel soroche (mal d’altura).

Per sort, allà estaven les germanes
esperant-los amb unes tassetes de mate
de coca, saludable infusió per a combatre l’altura.
Els treballs a la biblioteca començaren
a tota velocitat. Els infants del barri s’apropaven a veure l’enrenou que produïa el soroll de les caixes buides
volant per les finestres de la biblioteca.
Aquelles capses de cartró no duraven
més que uns pocs segons al carrer, ja
que de seguida un allau de persones es
llençava sobre elles per a poder-les utilitzar en les seves respectives llars com
a armaris.
El segon dia, la gent no tenia cap
pudor en entrar a la biblioteca per veure què s’hi estava coent. I el cert és que
quedaven astorats al veure tal quantitat
d’il·lustracions, al veure tant color, al
veure tanta lletra, al veure tant llibre.
Els petits desordenaven les meticulosament classificades piles de llibres per
l’afany de fer una ullada a tants d’ells
com poguessin en el menor temps possible.
Volien endur-se els llibres a casa i dura
era la feina de convèncer-los perquè no
ho fessin i permetessin així que tothom
gaudís del material. De totes maneres,
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“I el cert és que quedaven
astorats al veure tal quantitat
d’il·lustracions, al veure tant
color, al veure tanta lletra,
al veure tant llibre”

EL PUZLE
El projecte que vam fer a l'Alto
(Bolívia) va ser com construir un petit
puzle. Cada peça que aconseguíem
encaixar es convertia en una immensa alegria. Mica en mica veiem com
del no-res aconseguíem fer el puzle
realitat. Una part molt important del
projecte es realitzà a Barcelona, on
anàvem trobant petites peces. Quan
veiem que el projecte prenia forma i
es feia realitat una alegria indescriptible ens donava forces per seguir
trobant altres peces del puzle.
la festa arribava quan, a les tardes, els
infants dels col·legis de la zona entraven a la biblioteca per a estudiar. S’havia aconseguit l’objectiu abans de la
consecució del projecte; la biblioteca
s’havia convertit en un espai de consulta, d’estudi, fins i tot de distracció
pels estudiants bolivians. Renunciaven
al cyber per a submergir-se en la nova
visió del món que els oferien tots
aquells llibres.
Al cap d’un mes, la biblioteca estava
classificada, ordenada i, fins i tot, hi
havia una bibliotecària que se n’encarregava. La biblioteca obriria tots els
dies les seves portes de 10 del matí a 7
de la tarda ininterrompudament. Els

estudiants catalans estaven molt orgullosos de la seva tasca, així que decidiren inaugurar-la convidant al bisbe de
El Alto. Aquest donà la benedicció a la
biblioteca i tots brindaren al més pur
estil bolivià, o sigui, “challando a la
pachamama”, el que significa donant
de beure a la terra abans que a la gola.
Actualment, dos dels quatre estudiants
estan preparant la creació d’una nova
biblioteca, aquesta vegada a Estelí,
Nicaragua. Ho faran a través del seu
grup de narradors orals, Vivim del Cuentu i de tot aquell que vulgui col·laborar
aportant llibres. Podeu contactar amb
ells a través de la pàgina web
www.vivimdelcuentu.org.

El dia que vam aterrar a El Alto el primer que vam voler fer fou veure amb
els nostres propis ulls els llibres, no
ens podíem creure que les 84 caixes
de contes haguessin arribat i intactes! A partir d’aleshores tot va anar
sobre rodes i encara ara hi segueix
anat. El puzle que nosaltres vam
començar, ara se segueix ampliant a
Bolívia. La Biblioteca està oberta tot
el dia, cada dia més nens i nenes la
gaudeixen i l’aprofiten. D’un fet tant
senzill com que algú d’aquí doni un
llibre, en pot sortir una biblioteca en
un altre lloc del món, en un lloc on
quasi no saben ni què són els contes.
Noe Bofarull
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Per Míriam RODRÍGUEZ

ENTREVISTA

ET
En Ramon Muñoz és en
Karoli, un geni dels
monocicles i els malabars nascut a Gràcia fa
50 anys. Ha viscut més
de la meitat de la seva
vida experimentant
amb artilugis de rodes,
portant a mig món els
seus espectacles i vivint
experiències tan insòlites com competir en
monocicle a la muralla
xinesa. L’humor i la
màgia del circ acompanyen aquest personatge
que afirma portar una
bogeria de vida.

12

Karoli
D’on ve la passió per la bicicleta?

I a on et va portar?

La bicicleta m’ha fascinat des de petit.
Vaig néixer a Gràcia i a casa ens van
inculcar el gust per la cultura popular
de la vila: La Violeta, el Centre Excursionista Montclar, els escoltes de Santa
Maria de Gràcia i de Pompeia, l’Esbart
Lluís Millet, però sobretot la bicicleta a
través del Club Ciclista de Gràcia.
Recordo la primera bicicleta que vaig
tenir i com em movia lliurement pel
barri fent la meva. Hi ha aficions que
et porten a un món desconegut i això
és el que m’ha passat a mi.

Jo estudiava publicitat i treballava aleshores de publicista i fent altres coses
per sortir endavant, perquè vaig ser
pare molt jove, als 17 anys. I un bon
dia, ho vaig deixar tot pel circ i em vaig
convertir en saltimbanqui. Vaig tenir la
gran sort de conèixer un clown jubilat,
el Rogelio Rivel, germà de Charlie Rivel,
que va ser un gran mestre per a mi.
Junts, vam muntar un taller de circ a la
Penya Cultural Barcelonesa, que després va traslladar-se a L’Espai de Dansa
Àrea, a Ca l’Alegre de Dalt. Allà vam
crear l’associació de Circ de Catalunya,
que va anar a parar a l’Ateneu Cultural
de Nou Barris amb la seva escola de
circ, que porta el nom de Rogelio Rivel.

I d’aquesta afició neix en Karoli?
En Karoli és fruit de la passió per la
cultura popular i la bicicleta. La clau
en la meva trajectòria va ser la creació
d’un grup de passacarrers, Picatrons,
a, carrer Tordera l’any 1978, que treia
al carrer gegants, cap-grossos i música.... Amb el canvi democràtic, el poble
va començar a treure els gegants al
carrer i aleshores ens vam adonar que
calia buscar una alternativa, introduir
elements nous en els nostres espectacles i vam optar pel circ. Aquí vaig
fusionar la meva passió per la bicicleta
amb l’espectacle de carrer i el circ.
Picatrons va ser un grup punter, del
qual va sortir en Poltrona, La Dixieland i en Boni & Caroli. Quan es va
desintegrar, vaig començar un aprenentatge individual.

De la teva trajectòria sobre rodes, destaca la parella artística Boni & Caroli.
Sí, en Jordi Juanet i jo vam formar la
parella Boni & Caroli, que va funcionar
molt bé durant 18 anys, entre el 1982 i
el 2000, sent un referent a Europa de
l’espectacle de carrer. Van ser uns anys
d’èxit i de gires per tot el món amb
monocicles estranys i un estil molt
peculiar. Quan aquesta etapa va acabar
va néixer el nou Karoli, amb K.

I com és aquest Karoli en ple espectacle?
En Karoli és un personatge obert, dinàmic, divertit, que s’entén amb nens i
adults. En els meus números, “L’espec-
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“L’espectacle de carrer
és educatiu i integrador”

“Hi ha aficions que et porten
a un món desconegut i això és
el que m’ha passat a mi amb
la bicicleta”

“Karoli és fruit de la passió per
la cultura popular i la bicicleta”

tacle del professor Karoli: L’elixir de la
vida” i “Karoli, l’Home roda”, el més
important és el diàleg del personatge.
Sempre m’han dit que sóc un parlanchín, i és que és en aquesta professió
és difícil identificar-se amb una etiqueta. Què sóc? Pallasso? Malabarista? Ni
jo mateix ho sé... Crec que la paraula
“excèntric” és la que millor descriu el
meu personatge, perquè fa les coses a
l’inrevés i no se sap si ho fa sense voler
o perquè vol que sigui així.

El factor sorpresa i l’humor juguen un
paper essencial en els teus espectacles.
Sí. Quan el públic arriba, no sap ben
bé què passarà, sóc molt discret
amb els objectes que porto i
els emmascaro per sorprendre’ls. A més a més, entro per
darrera del públic, no per l’escenari. Treballant sol tinc la
possibilitat de la improvisació i
puc sortir del guió per cridar
l’atenció del públic en un
moment determinat. M’encanta
fer coses que els altres no han fet,
com muntar monocicles diminuts,
de 10, 20 i 30 centímetres o bicicletes amb dues potes que camina o
ficar-me dins d’una gran roda amb
motor. I l’humor és essencial. El públic
ha de passar una bona estona.

També ets col·leccionista de circ.
M’enriqueix col·leccionar objectes del
circ perquè és com tenir la clau per a
continuar amb la tradició i la responsabilitat de no esborrar els records i
els coneixements.

Com veus el panorama actual del circ a
Catalunya?
Falta una estructura sòlida, una escola,
que asseguri la formació i la continuïtat dels professionals del circ i de les
altres arts parateatrals, com la màgia i
els titelles. I no ha de partir d’una iniciativa únicament municipal, sinó de

país. Les associacions culturals com els Lluïsos
estan desenvolupant un paper essencial en donar a conèixer aquestes arts
però aquest primer pas necessita una
continuació. Si només ens quedem
amb tallers de circ, estem malbaratant
molts professionals. I també cal el
suport dels programadors, que han
delegat el circ a l’estiu i la festa major.

I el panorama de les arts de carrer a
Gràcia?
A Gràcia hi ha molts artistes de carrer
i gent amb talent que no tenen cap
mena de suport. Hauria d’haver un
centre que aglutinés aquests artistes i
consolidés la seva feina. A més, tampoc
existeix dinamització cultural als
carrers, no s’organitzen festivals, no
ens nodrim dels artistes. I això passa
perquè no s’escolta la demanda de cul-

tura existent. S’hauria de programar
més circ, més titelles, perquè realment
hi ha molta demanda i poca oferta.
Només cal venir als Lluïsos els diumenges de titelles i veure la gran cua
que hi ha.

No es valora prou l’espectacle de
carrer?
No. El teatre de carrer és educatiu. Si
en un barri existeixen problemes d’integració, el millor que es pot fer és
dinamitzar l’espai amb cultura de
carrer, perquè això fa barri. Recordo
haver fet moltes actuacions en l’època
de naixement de barris a la perifèria, a
Nou Barris, per exemple. No s’hauria
de deixar de fer cultura al carrer i molt
més ara, amb la barreja cultural que es
viu a Barcelona. En barris com el
Raval, el carrer no hauria de parar,
perquè la gent sortís i conegués el que
es fa. Si surten els fills, surten els pares
i això és el més educatiu i integrador
que pot haver-hi. El carrer és una
escola.
13
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Per Joan LAFARGA

Per Cynthia SIERRA

OPINIÓ

Any
Nous
d’eleccions,
any inquietant graciencs

OP

D

es del campanar es veu tot. El
que voldries veure i el que no
voldries veure. Es veu passar
la vida. Pots mirar enrere i
veure el passat i també es pot intuir el
futur. Depèn de l’enfocament que hi
posem podem ser optimistes o pessimistes. Depèn també de situacions anímiques personals que poden enterbolirnos la mirada. Es veu tot.
El món no va ni amb rodes. No descobreixo res, ja ho sé. El de sempre: guerres i fam. Ara cal afegir-hi que ja reconeixem l’existència del canvi climàtic i
la nova intolerància social i religiosa
que és l’islamisme. Però el nostre país
tampoc no se’n salva. Igualment no descobreixo res però n’hi ha que encara no
se n’han assabentat. Els convido a pujar
al campanar i veuran un món convuls i
una Catalunya que s’arrossega lliscant
entre desastres. Ja n’hem parlat altres
dies des d’aquestes mateixes pàgines.
Des de les entitats les coses les hem de
veure d’una altra manera. Entre nosaltres l’optimisme és obligat perquè sense
aquest beuratge màgic res no pot tirar
endavant i el dia a dia obliga. Aquí no
es poden fer promeses i després no
complir-les. Aquí cal fer. Un exemple:
l’any passat un curull d’activitats per
commemorar el 50è aniversari de l’Agrupament Escolta de Lluïsos. I moltes
més coses.
M’inquieta que pocs dies després que
celebrem Sant Medir vindran les eleccions, cosa que vol dir que ens cauran
de tot arreu promeses i xerrameques. I
poc més tard vindran els oblits i els pactes soterrats. Com sempre. Per això dic
que m’inquieta. Perquè em molesta.
Els preus, la retallada de l’estatut i un
país en deixadesa creixent no em permeten ser optimista. Tan de bo m’equivoqui però... m’inquieta.
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V

isc al barri de Gràcia, al
carrer Torrent de l’Olla des
de l’any 2005. Sóc de l’Equador i vaig arribar al barri per
casualitat. No coneixia gairebé res de
Barcelona. Buscava pis, mirava barris i,
finalment, vaig triar el pis on visc ara,
no tant perquè m’agradava el pis, sinó
perquè em va encantar el barri.
Què m’agrada més de Gràcia? És difícil
triar alguna cosa en especial: els
carrers estrets, les botigues tan diferents, les places i les seves activitats, els
bars, els cafès, etc. No ho sé, tot és
molt especial, però sí que hi ha una
característica del barri que sempre la
tinc present: la identitat tan forta que
té.
La gent de Gràcia se sent de Gràcia i
ho diuen amb orgull. Fa dos anys tenia
un veí que quan havia d’anar-se’n fora
del barri deia “avui vaig cap a Barcelona”. I és aquesta identitat construïda
amb tanta solidesa que trobo que fa
del barri uns dels llocs mes apreciats
de Barcelona. La festa major és una
prova de tot això.
A més, és un barri que té la ubicació
perfecta, de fàcil arribada, punt de trobada fàcil i amb moltíssimes coses a
fer.
En fi, com a estrangera que sóc, estic
molt contenta de viure en un barri tan
obert i tan atractiu, amb tanta personalitat i identitat. Alguna cosa més del
barri: tenir un cine que faci les pel·lícules en versió original a cinc minuts de
casa, no té preu!!
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Per Joan LIZANDRA

Per Jordi CASSO

L’endemà
de fer 10 anys

Què hem
celebrat?

L

H

a tardor de 1986 el meu pare va començar a buscar-li
un substitut al cotxe utilitari de casa, i el mes de desembre, tots els candidats a rellevar el seu Innocenti
De Tomaso havien caigut eliminats per un rival massa
dur: el Renault 5 Copa GT-Turbo de 115 cavalls, el “Supercinc” Copa Turbo que tant i tant ens agradava a ell i a mi,
sobretot de color negre...
Després del pont de la Puríssima, el pare va anar finalment a
fer tractes al concessionari Renault de sota de casa, i com
que trigarien uns deu dies a donar-li el cotxe, dia amunt dia
avall l’hi donarien pels volts del meu desè aniversari. La idea
que el pare m’anés a buscar el dia 18 a quarts de sis de la
tarda a l’Escola Patufet –a la plaça Sanllehy– amb aquell cotxe, em treia la son; de manera que, contínuament –i amb el
suport dels meus germans– li recordava la nostra “gran cita”
d’aquella tarda. Ell em deia, però, que ho provaria, si bé no
m’ho podia garantir...
Menystenint la incertesa, el 18 a la tarda, il·lusionat, sortint
de l’escola el vaig esperar ben bé un quart d’hora, però no
es va presentar... Com havia pogut fer-m’ho?!!! Tocat d’ànims,
me’n vaig tornar cap a casa caminant i, al vespre, quan el
pare va arribar, li vaig dir que m’havia sabut molt greu no
veure’l, però que l’endemà –dia d’inici de les vacances de
Nadal–, encara tenia una altra oportunitat...
La tarda del divendres 19, als de 5è d’EGB ens van posar la
pel·lícula “Pedro y el dragón Elliot”, de la Disney, a la qual no
vaig prestar gaire atenció, nerviós, esperant que fossin quarts
de sis. Arribats a l’hora “H”, ràpidament em vaig acomiadar
de tothom desitjant-los unes bones festes i, en creuar la porta del carrer, nerviós i amb un fort pessigolleig al cor i al
ventre, el primer que vaig veure va ser el meu pare, somrientme... i un Renault 5 Copa GT-Turbo negre fent-li companyia
a la seva dreta. Corrents, em vaig llançar als braços de mon
pare, i li vaig fer desenes de petons, amb alguna pausa per
respirar i per dir-li que allò era el millor regal d’aniversari
que m’havien fet mai!!!...
Des de llavors, i especialment ara que ja no tinc el “Copeta”
–coses de la vida, el meu primer cotxe...–, i que mon pare
tampoc no hi és entre nosaltres, cada 19 de desembre recordo el de 1986 amb una especial tendresa. I, ara que ja sé el
que costa fer forats a l’agenda en dies feiners, si mai tinc fills
espero que em perdonin si pel seu desè aniversari no sóc tan
bon pare com voldrien... Però si es dóna el cas, demano a
Déu que em permeti, l’endemà, obsequiar-los el dia més feliç
de tota la seva infantesa...

an passat les festes, s’han apagat les lluminàries,
han deixat de sonar campanetes i picarols i una
pila d’avets van a les escombraries.

Des de la més remota antiguitat la paulatina desaparició
del sol a l’equinocci d’hivern va crear en els primitius pobladors d’Europa diversos ritus, imploraven que el sol no morís,
d’altres cultures celebraven que el sol renaixia.
Ja tenim Nadal. A partir de l’edicte de llibertat religiosa de
l’any 313, els cristians de Roma van escollir per celebrar el
Nadal el 25 de desembre, al mig de les festes de l’equinocci
d’hivern, en les que es celebrava el “Naixement del Sol Invicte”. Ningú no sabia la data del naixement de Jesús i la data
escollida tenia lògica ja que, pels cristians, havia nascut el
Fill de Déu que era el sol invicte.
Amb l’expansió del cristianisme van anar desapareixent els
antics ritus i va quedar instituït a Occident el Nadal, adaptant algun dels símbols pagans com ara la corona feta amb
branques d’avet. A les esglésies d’Orient la celebració, força
més antiga, ha estat el 6 de gener.
Què passa actualment? Simplement, que a mesura que la
preponderància social del cristianisme s’ha debilitat, han
ressorgit parcialment antiquíssimes celebracions de l’equinocci d’hivern, desplaçant la festa cristiana i abocant tota la
capacitat lúdica i comercial. S’ha fet una barreja de símbols
cristians amb signes antics i moderns.
És evident que si no creus en la persona i en el missatge de
Jesús el Crist, no pots fer la comèdia de celebrar el Nadal
com a tal, i això és el que ha passat
Als cristians ens cal reconèixer que la manca d’influència
de la nostra fe a Europa és en bona part culpa nostra. No
hem actuat de forma coherent amb les nostres conviccions.
En general no hem captat prou els reptes que el nostre món
presenta. Ens falta saber oferir als nostres germans propostes
i fites que puguin ajudar a trobar camins de felicitat i de fraternitat.
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4+1
Peguntem a 4 polítics
i 1 ciutadà:
A les portes de les eleccions, quines 5 prioritats
demanaríeu al nou
govern (sigui del color
que sigui)?

Per Anna Maria MARISTANY

Per Xavier BARBERÀ

1. Sinceritat del President. És important que la paraula del President
d'un país tingui solidesa i que
aquesta sigui creguda pel poble. No
volem que el President menteixi en
les seves promeses.

1. Que la vivenda deixi de ser una
utopia, que els joves hi puguin
accedir sense haver de deixar el
futur com a penyora. Que els adolescents d’ara, la joventut del demà, no
hagin de passar per l’adreçador de
les hipoteques exorbitants, els crèdits impossibles de tornar i els préstecs fora de mida.

2. Dignitat per la gent gran. És
imprescindible que les pensions
mínimes que reben les persones
grans, persones que han estat motor
del país, no siguin mai inferiors al
salari mínim interprofessional.
3. Valoració real de les necessitats
de les persones dependents. Cal
que aquestes ajudes siguin realment
una cobertura de les necessitats de
les persones dependents i de les
seves famílies.
4. Dret a decidir. Aquest afecta a totes
les esferes, tant a nivell personal
com nacional. Cal tenir en compte
que, en primer lloc, l'autonomia de
la voluntat s’ha de promoure per
part de les Administracions publiques. Però aquest dret també pot
abarcar una Col·lectivitat, en el sentit que quan un nombre majoritari
de la població es manifesta en un
sentit, aquesta opció ha de ser reconeguda per part de l’estat.
5. Ajuts en l’habitatge. L'habitatge,
com a element fonamental d'una
vida independent, ha de ser accessible, ha de comptar amb els serveis
necessaris amb ajudes a les persones
necessitades per tal que tinguin un
sostre digne on viure, per poder fer
les obres per a les diverses necessitats de cadascú,etc., i també posar
els mètodes de denúncia i/o informació de situacions contràries al
dret, de fàcil accés, d’atenció personalitzada, i eficàcia real.
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2. Que no permeti més la destrossa
del paisatge, de les nostres platges,
del nostre litoral, dels nostres prats,
de les nostres valls. L’especulació és
d’uns quants que cal reduir, el sòl és
de tots i cal gestionar-lo com a llegat
per a les futures generacions.
3. Que porti la pau al País Basc sense electoralismes, sense partidismes
i sense curt-terminisme. Amb valentia, amb fermesa i amb determinació. És una batalla que estem perdent, per tant hi ha molt a guanyar.
4. Que talli els atacs que Catalunya
està rebent des de diferents bandes: emissores, tertúlies, televisions,
etcètera. S’ha de fer veure a tothom
que Catalunya aporta a les arques de
l’Estat més del que rep, per tant no
se la pot acusar ni d’insolidària ni
de coses pitjors.
5. Que es tracti la temàtica de la
immigració cara a cara. Lluny del
racisme, del colonialisme i del classisme. Però allunyats també de la
demagògia, del fals proteccionisme i
de la hipocresia. Amb apostes clares
per la convivència, la cohesió social
i la integració.5 coses que demanaria al proper President de l'Estat
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Per Marc HORTAL

Per Núria PI

Per Núria DOMÈNECH

1. Canvi substancial en política econòmica. Deixar de ser el paradís del
totxo i el ciment per avançar cap a
una economia ecològica. Reforma
Fiscal Verda. Mesures de fiscalitat
energètica per tal d’afavorir la
reducció d’emissions, l’estalvi, l’eficiència i l´ús d’energies netes i renovables. Un model fiscal més progressiu i d’esquerres. Que pagui més qui
més tingui. No es poden retallar els
impostos i alhora prometre més polítiques socials.

1. Un nou sistema de finançament,
que resolgui el greuge històric, que
tendeixi al concert, que es desenvolupi a partir de la publicació anual
de les balances fiscals.

1. Transparència i sinceritat. Un
govern que legisli de cara als ciutadans i sàpiga entendre el vot de
confiança de les persones que l’han
votat: sense mentides ni falses promeses.

2. Increment de la despesa pública
en habitatge fins el 2% del PIB. La
fiscalitat ha de deixar de prioritzar
el suport a la venda en benefici del
lloguer i de l’ajut selectiu als sectors
més desafavorits en l’accés a l’habitatge.
3. Pla ferroviari 2014. Amb l’objectiu
que el 94% dels catalans i catalanes
accedeixen al ferrocarril, invertint
més de 7.000 milions d’euros per
modernitzar i ampliar la xarxa de
ferrocarril de rodalies i regionals
4. Ple desplegament de l’Estatut i
encetar el camí cap a un model
d’estat federal i plurinacional.
Garantir la participació de Catalunya en la designació del Tribunal
Constitucional, el Consell General
del Poder Judicial i altres organismes estatals i europeus.
5. Polítiques valentes en el camp de
la dona. Per exemple permetent la
interrupció voluntària de l’embaràs
per lliure decisió de les dones, en el
marc d’una nova Llei de salut sexual
i reproductiva.

2. Una xarxa d’infrastructures moderna, que acabi amb concepció
totalment centralista i radial de l’estat. Traspàs de la gestió de Rodalies
de RENFE i càlcul de la necessitat
d'inversió associada. Traspàs de la
gestió aeroportuària. Creació del fons
per a l’homogeneïtzació de peatges
per al l rescat selectiu i la subvenció
de peatge; I impuls d’una Llei que
obligui l'Estat a col·laborar en la despesa dels serveis de transport públic.

2. Prioritat absoluta a la sanitat i
l’educació, com a pilars fonamentals de la societat del benestar.
3. Respecte al medi ambient, no
només amb l’aprovació de lleis, sinó
sobretot amb la seva aplicació. Que
tots els objectius medioambientals
no acabin, com ha passat fins ara,
en paper mullat.

3. Polítiques econòmiques per afavorir
la competitivitat i l’equitat de les
empreses per tal d’augmentar el suport a l'economia productiva a través
de la defensa de polítiques que garanteixin la lliure competència en sectors
estratègics, la reforma de l’impost de
societats i el traspàs progressiu del
0’7% de l’IRPF durant la legislatura.

4. Infraestructures i transport
públic, sobretot en les curtes distàncies que són les del dia a dia de
moltíssims ciutadans i que sembla
que a vegades s’obliden al costat de
grans traçats: hi ha moltes comarques a Catalunya sense una sola via
de tren!

4. Una aposta decidida per les polítiques públiques del benestar. Desplegament de la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de
dependència. Incrementar les pensions més baixes. Millores per a la
gestió dels temps personals, familiars
i laborals. Millorar la qualitat de l’ocupació. Reforma de la Llei d’estrangeria, augmentant l’eficàcia i agilitat
en les tramitacions i garantint el respecte i la millora competencial.

5. Col·laboració amb la societat
civil i les iniciatives ciutadanes.
Un govern que realment potenciï i
dóni força als petits projectes que
les entitats i associacions ciutadanes intenten dur a terme i que incideixen en l’entorn més proper i
immediat.

5. Assegurar les llibertats democràtiques amb la derogació de la Llei de
partits i la modificació de la Llei de la
memòria històrica, el traspàs de la capacitat de convocatòria de referèndums i traspàs de les competències
sobre jurisdicció. Reconeixement de la
pluralitat nacional, cultural i lingüística
de l’estat espanyol. Reforma del Senat.
17
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DESCOBRIM ENITATS

Per Joan VILAPLANA

DE
Les associacions socioculturals catalanes, com els
Lluïsos, tenen una entitat
de segon grau que els
ajuda a millorar la seva
gestió i les seves activitats i treballa pel reconeixement de la seva tasca.
Es tracta de la Federació
d’Ateneus de Catalunya
(FAC), de la qual en formen part les tres principals entitats socioculturals de Gràcia (Lluïsos, el
Cercle Catòlic i el Centre
Moral Instructiu), juntament amb d’altres 134
associacions federades.
Aquest 2008, la Federació celebra 25 anys.
Per a l’entitat serà un
any amb molts reptes
que descobrireu en
aquest reportatge.
18
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“Les entitats federades fomenten una catalanitat integradora i no excloent, la participació
democràtica, el civisme, la convivència i la
cohesió social”

Jornada de Formació

Federació d’Ateneus de
Catalunya: 25 anys teixint la
xarxa associativa sociocultural.
Una xarxa associativa tant implantada
al nostre país i amb més de 150 anys
d’història, com és la sociocultural,
aquell que es dedica a dinamitzar els
seu entorn a través de la cultura,
necessita una entitat de segon grau
que l’agrupi, la representi i li ofereixi eines que li facilitin la
seva tasca. A grans trets,
aquesta és la funció que
realitza la Federació d’Ateneus de Catalunya, l’entitat
que agrupa les associacions
socioculturals catalanes, que
enguany celebra el seu 25è
aniversari.

Un moviment associatiu
molt divers
Actualment la FAC aplega 137 entitats
socioculturals repartides arreu del
país, entre elles els Lluïsos de Gràcia.
Aquestes entitats responen a diferents
denominacions (ateneus, casals, casinos, unions, societats...) i a models
organitzatius i d’oferta d’activitats molt
heterogenis. Tot i aquesta diversitat de
formes i propostes, les entitats federades promouen una sèrie de valors
comuns. Treballen per fomentar una
catalanitat integradora i no excloent, la
participació democràtica, el civisme, la
convivència i la cohesió social, i per
millorar les condicions de vida de les
comunitats de l’entorn de cada associació. Amb aquesta fórmula, han esdevingut estructures clau per a la construcció de la societat civil del país.
La FAC és una entitat sense ànim de
lucre creada l’any 1983, amb l’objectiu
de fomentar aquesta proposta associativa i potenciar el reconeixement de la
tasca de les entitats socioculturals de
base. Des d’aleshores, ofereix a les
associacions federades un conjunt de

serveis que
facilitin la
seva funció cultural i associativa, i una oferta formativa gratuïta i de qualitat que permeti millorar la seva gestió interna i les
activitats que ofereixen a la població
del seu entorn. Aquesta tasca s’ha anat
actualitzant gradualment per adaptarse en cada moment a les necessitats de
les entitats.
La sobirania de la FAC recau en les
entitats federades, a través de l’Assemblea General, un fòrum format pels
representants de totes les associacions.
La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de dur a la pràctica les línies marcades per l’assemblea, amb el suport de
l’equip tècnic de la Federació.

2008: un any de reptes
i celebracions
Aquest any 2008, la FAC celebra 25
anys al servei del teixit associatiu
sociocultural del país. Bona part dels
seus esforços se centraran en la celebració del 5è Congrés d’Ateneus de
Catalunya, una iniciativa dissenyada
per repensar el model associatiu sociocultural i oferir eines a les entitats

federades que els permetin donar resposta a les necessitats de la societat
catalana del present i del futur. La clau
de l’èxit del congrés serà la participació de les associacions.
Per tal de commemorar el 25è aniversari de la Federació, també s’estan preparant diverses presentacions arreu del
territori del “Llibre Visual de l’Asso-

QUÈ FA LA FAC PER A
LES ENTITATS FEDERADES?
• És el punt de referència de l’associacionisme sociocultural català.
• Els ofereix formació gratuïta, el
màxim personalitzada possible.
• Els ofereix serveis per tal de facilitar la seva gestió.
• Treballa per a la visibilitat i el reconeixement de la tasca que realitzen.
• Fomenta el treball en xarxa entre
les entitats i l’intercanvi d’experiències.
• Defensa els seus drets i promou el
model associatiu que proposen.

19
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“El 5è Congrés d'Ateneus de Catalunya, que se celebrarà durant
el 2008, ha d'ajudar a les entitats a donar resposta a les necessitats de la societat catalana del present i del futur”

DESCOBRIM ENITATS

Festa d’Estiu 2007

5è CONGRÉS D’ATENEUS:
TOT EL QUE CAL SABER
• Ha de servir per garantir la vigència actual i futura de les associacions socioculturals catalanes i
potenciar-ne el seu creixement
qualitatiu i quantitatiu.
• Els protagonistes seran els membres de les entitats federades: han
proposat els temes a debatre, els
desenvoluparan i n’extrauran les
conclusions.
• 5 àmbits de treball:
- El paper de les entitats
- El paper de les persones associades
- Patrimoni, marc jurídic, aspectes
legals i finançament
- Els reptes de les entitats
- Organització i funció de la Federació d’Ateneus de Catalunya
• 3 fases per a desenvolupar-ho:
- Els debats locals: els 5 temes es
desenvoluparan a cadascuna de
les associacions federades.
- Els debats temàtics: trobades
territorials per a cadascun dels
àmbits temàtics, que complementaran el treball fet a cada entitat
- La cloenda del congrés: on es treballarà el contingut final dels textos i se sotmetran a votació.

20

catalana
hi pot presentar candidatures de les seves activitats de qualitat.
En total, amb aquests guardons la FAC
lliura fins a 9.000 euros en premis.
ciacionisme Cultural” una publicació
que recull la gran diversitat d’activitats
que ofereixen les entitats federades, a
través de més d’un centenar de fotografies de qualitat. El llibre es podrà
adquirir a les entitats. També s’ha previst realitzar conferències a diversos
punts del territori català sobre “El
futur dels ateneus”, una recepció al
Parlament de Catalunya i diversos actes
de celebració, entre altres propostes.

Els Premis Ateneus
I durant el mes de desembre s’entregaran els “Premis Ateneus”, els guardons
de l’associacionisme sociocultural català, convocats anualment per la Federació. Amb aquests premis, la FAC vol
reconèixer la creativitat, la qualitat i
l’esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones, les empreses i els mitjans de comunicació del
país per a promoure l’associacionisme
cultural. Qualsevol entitat cultural

El projecte per al 2008, aprovat per
l’Assemblea General de la Federació a
finals del passat mes de gener, també
contempla la consolidació de la seva
estructura territorial, que ha de permetre fomentar l’intercanvi i el treball
conjunt entre les entitats federades
d’un mateix territori, i el manteniment
del treball en xarxa iniciat amb altres
entitats i institucions del país. Serà,
doncs, un any molt intens per a la
Federació. Certament, el projecte és
molt ambiciós, però si tot va bé podem
estar a les portes d’una segona joventut
del moviment ateneístic. I aquest cop
amb més de 150 anys d’experiència
acumulada!

Tota la informació sobre la
Federació, les seves entitats
i la seva activitat a
www.ateneus.cat.
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Per Ton FOZ

DESCOBREIX LA TERRA

LA SERRA
CAVALLERA
CARTOGRAFIA RECOMANADA:

DT
A llevant del Taga s’estén una llarga carena
separada d’aquest cim
per la profunda entalladura de la portella
d’Ogassa. El seu recorregut és molt agradable i permet gaudir
d’un paisatge espectacular sobre els propers
cims dels Pirineus
orientals i sobre les
muntanyes més llunyanes de la serralada prelitoral. Tot i això, la
proximitat del cim culminant del Taga fa que
sigui poc visitada.

Mapa del Ripollès de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya,
e. 1:50.000.
Mapa del Taga, ed. Alpina
e. 1:25.000.

rador. Cap allà ens dirigim. Quan arribem portarem caminant una hora i
mitja aproximadament.

E

s tracta d’una excursió sense
dificultats, llevat de la neu que
hi pugui haver a l’hivern. La
durada és d’unes 4 hores i el
desnivell de poc més de 700 m.

Aproximació
Anirem per la carretera C-17 fins a
Ripoll, seguirem després fins a l’entrada de Sant Joan de les Abadesses i,
abans de passar el pont sobre el Ter,
agafarem la carretera que surt a mà
esquerra en direcció a Ogassa. Passat el
poble, cosa d’un km més endavant i per
damunt de les cases del Prat del Pinter,
la carretera fa un marcat revolt en el
qual hi ha una bifurcació i un cartell
indicatiu dels diversos itineraris.
Aquest és el punt on deixarem el cotxe.

Itinerari a peu
Prenem la pista que surt a la dreta en
direcció a llevant i que ens portarà en
poc més de 20 minuts a la bonica
esglesiola de Sant Martí de Surroca,
exemplar del romànic del segle XII
molt ben restaurada.
Seguim la pista principal i al cap de
500m. trobem una desviació, seguim a
l’esquerra ja que la dreta ens portaria a
Camprodon. La pista segueix amunt i
després d’uns quants revolts, passa pel
costat d’un refugi forestal. Seguim
amunt i aviat veiem, a mà esquerra, la
clotada de Coll de Pal amb el seu abeu-

A partir d’aquí només cal seguir cap a
ponent per les senderes que s’insinuen
pujant per la part més alta de la carena. Seguim endavant fins al Puig d’Estela de 2018 metres, punt culminant de
l’excursió, assenyalat per una acumulació de pedres. Aquest és un bon lloc
per aturar-se una estona i gaudir del
paisatge. Fins aquí haurem caminat
dues hores.
Continuem per la carena en direcció a
ponent, passem pel Puig de Coma d’Olla i baixem fins la Portella d’Ogassa,
ben evident amb el majestuós cim del
Taga darrera seu. Des d’aquí s’inicia un
vertiginós descens que ens portarà
amb tendència cap a la nostra esquerra
fins els abeuradors situats en uns prats
de més avall i que són ben visibles. Des
del doll d’aigua de l’abeurador cal continuar cap al sud seguint un corriol
poc evident, que mica en mica es fa
més marcat i que no hem de deixar fins
que arribem a l’ermita de Sant Martí
d’Ogassa, la seva teulada i el seu campanar de cadireta amagats entre els
arbres però fàcilment identificables,
ens faran de guia. L’indret és deliciós i
convida a una llarga aturada.
Per tornar al punt de partida només cal
seguir la pista en direcció a llevant.
Travessant un idíl·lic paisatge de prats i
masies, arribarem en poc més d’una
hora, fins on hem deixat els cotxes.
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Per Medir CUGAT

Per David MONTFORT

Bar
Roure

La creació
d’una agenda verda

R
A

l carrer de la Riera de Sant Miquel cantonada amb
Lluís Antúnez, en un extrem de Gràcia, ens trobem
amb el bar Roure. Actualment està regentat per en
Toni Corbillo i la seva senyora, la Domi. Podem dir
sense equivocar-nos que és un dels bars més emblemàtics de
la Vila, un lloc on sempre t’esperen amb un somriure i on
tothom es benvingut, sigui petit o gran. Clàssic entre els
clàssics fa de la senzillesa i la qualitat dels seus productes la
seva marca de distinció. Entre les seves especialitats podríem
destacar el variat de la casa, la tonyina amb maionesa i les
patates braves, a més d’uns excel·lents callos o uns embotits i
formatges de primera. També és dels pocs llocs on encara
podem assaborir el clàssic vermut de la casa amb sifó o una
cervesa ben tirada. I, com no pot ser d’una altra manera, el
dijous arròs, un arròs excel·lent servit a taula directament de
la paella. Però el que fa del Roure un lloc especial per a
molts graciencs és l’ambient familiar que es respira en tots el
racons del local. En Toni i el seus cambrers sempre tenen
algun detall amable per a tots. De ben segur que en sortireu
contents.

BAR ROURE
Carrer: Lluís Antúnez, 7
Horari: de les 7 del matí a la 1 de la
matinada.
Especialitats: tapes variades, menú de
dll. a dss.
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S

uposo que tothom
ha sentit parlar de
l’agenda 21, que fa
referència a aquelles
iniciatives que tenen com a
denominador comú un desenvolupament sostenible,
emmarcat dins el segle XXI.
Dins aquest marc s’han
generat en aquests últims
anys moltes propostes per
dur a terme aquests objectius, que no són altres que
prendre consciència de no malbaratar els nostres recursos i
pensar en com poder ser d’eficients en el seu ús.

BÚSTIA VERDA

RECOMANEM

DDN num 45

V

Els Lluïsos, com a entitat educativa i formadora, no ens
volem quedar enrere en aquesta cursa. Durant anys hem treballat per a la sostenibilitat en línies generals, ja sigui per a
la classificació dels residus, per a un enllumenat de baix consum o bé, amb la creació d’activitats de consciència ecològica, com la calçotada urbana o l’hort urbà del nostre terrat.
Durant aquest curs engeguem les agendes verdes. Aquestes
consisteixen en dues parts:
a) Fer un recull d’allò que considerem sostenible i que ja
sigui un hàbit dins de la secció. D’exemples em poden
trobar molts: Venir a peu o transport públic a fer l’activitat, reciclatge selectiu de la brossa que generem, utilitzar espais amb llum solar quan la meva activitat es fa
pel matí, etc. És a dir, escriurem aquells valors que ja
s’han aconseguit en el quotidià de la secció.
b) Per altra banda, escriurem dos, tres objectius a assolir
en un any, que siguin avaluables i que comptin amb el
compromís de tots. Aquest últim punt és molt important ja que s’ha de fer de manera voluntària i no com
una obligació, ja que els resultats, aleshores, no seran
els esperats.
A tall d’exemple us esmento el compromís que hem arribat el
personal de secretaria:
a) Fer tots els impresos a doble cara.
b) Enviar tota la informació per correu electrònic a les
seccions.
c) Tancar el monitor de l’ordinador un cop apagada la torre.
Des d’aquest racó, animo a les seccions a participar d’aquest
compromís. Així que totes aquelles que estigueu interessades
tan sols m’ho heu de fer saber (dmontfort@lluisosdegracia.cat).
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Per Plataforma per la LLENGUA

Per Mossos d’ESQUADRA

Un alumne em
demana que faci les
classes en castellà

Prevenció de delictes
a persones grans

?

S

óc professor i un alumne
d’Erasmus o d’algun altre
programa d’intercanvi
universitari em demana
que faci les classes en castellà.
Què faig?

Aquest tipus d’actitud per part de
l’estudiant no cal entendre-la com
una mostra de bel·ligerància envers
el català sinó com un problema de
desconeixement. Per tant, és molt
important quedar en privat amb les
persones implicades usant la llengua que calgui per tal
de solucionar el problema de comunicació. Si hi ha bona
voluntat per part de l’estudiant, la solució serà fàcil de
trobar.
El professor pot esgrimir arguments com el fet que
estudiar en català és un dret reconegut per als alumnes i que, en cap cas, pot modificar-se en detriment
dels drets de l’alumnat propi.
Encara que en un primer moment el català costi d’entendre, té moltes similituds amb el castellà i les altres llengües romàniques. En un inici l’estudiant pot recolzar-se
en apunts, en l’ajut dels companys, en la bibliografia i en
els recursos de la universitat.
L’objectiu dels programes d’intercanvi no és només el fet
de cursar estudis a una altra universitat sinó també el
d’aprendre coses que van més enllà del coneixement acadèmic: formar-se com a persona, descobrir altres societats, cultures i maneres d’entendre el món. Tancar-se a la
societat i a la llengua catalanes és desaprofitar la gran
oportunitat d’un programa així.
Estudiants d’altres països tendeixen a creure erròniament
que les universitats catalanes tenen dues línies lingüístiques i que podran triar grups que s’imparteixen en castellà. Tot i que les universitats catalanes informen abans de
venir que les classes són en català tampoc es difon de
manera prou clara l’alt nivell d’ús social del català.
Així fora bo que el professor comuniqués aquests problemes a la universitat per tal de millorar la informació dirigida al país d’origen de l’estudiant que expressa desconeixement de la qüestió.

L

es persones grans,
donada la seva vulnerabilitat, són un
col·lectiu en risc a on
les possibilitats de ser víctimes d'un fet delictiu s'accentua, fins a l'extrem de patir
generalment unes tipologies
delictives molt concretes
com ara:
• Estafes
• Robatoris / furts
La Campanya "Pensió Tranquil·la" es dissenya amb la idea de prevenir determinats fets
delictius mitjançant el treball directe de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) amb els casals d'avis i geriàtrics amb sessions informatives sobre consells de seguretat,
mitjançant entrevistes amb les diferents entitats bancàries
per demanar la seva col·laboració en la prevenció i amb
l'augment de la presència policial (uniformada i de paisà) a
les principals àrees d'influència.

SEGURETAT

QUE FAIG SI...?

DDN num 45
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Normalment les víctimes són jubilats i/o gent gran que s'adrecen a les entitats bancàries per tal de cobrar la pensió
mensual. Els autors dels il·lícits es reparteixen les tasques de
vigilància i abordatge. Un d'ells actua dins o fora de l'entitat,
es fa passar per un client i observa els moviments que realitzen la resta de clients de l'entitat per posteriorment informar
als seus còmplices de les possibles víctimes. Un cop escollida
la víctima fan un seguiment d'aquesta i l'aborden fent us de
diferents mètodes com la distracció, taca, violència o intimidació. S'ha detectat que aquest tipus de fet delictiu s'incrementa a final de mes entre els dies 25 i 30-31 coincidint
amb el cobrament de les pensions.
Els consells de seguretat de l'ORC passen per recomanar a la
gent gran que:
• Quan arribin les dates de cobrament de la pensió no ho
facin el primer dia sinó que esperin a fer-ho en dies posteriors.
• En la mesura del possible que no es retiri la paga de cop
sinó que es faci de forma fraccionada en diferents dies
• Que vagin acompanyats de familiars i/o persones de confiança a l'hora de retirar els diners de l'entitat bancària.
Finalment, cal afegir que els casos que s'han produït al Districte són molt aïllats, i que l'objectiu d'encetar aquesta campanya ha estat que aquests fets continuïn sent aïllats i que la
nostra gent gran pugui cobrar la seva pensió de forma tranquil·la i segura.
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Coneixem
Senegal

QH

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUE HA PASSAT?

Projectes
innovadors

L

luïsos de Gràcia ha iniciat dos nous
projectes aquest curs per tal de promocionar el cinema en català i la

música.
Així, al novembre l’entitat va projectar
pel·lícules guanyadores d’antigues edicions
del Zoom Igualada, un original Festival
Europeu de Telefilms organitzat anualment
per l’Ateneu Igualadí. Les pel·lícules són
amb versió original i subtitulades al català.
Aquest any es varen poder veure a l’entitat
“Malaterra”, “La Nourrice”, “Ricordare
Anna” i “Avanim”.
Pel que fa a la música, Objectiu Freedònia
és una de les novetats d’enguany, una iniciativa innovadora que ha nascut amb el
propòsit d’oferir un espai obert a les propostes d’artistes i creadors poc coneguts.
Davant la manca d’espais dedicats a la
música en directe amb una programació
estable a Gràcia, Objectiu Freedònia (llibertat, en anglès), es consolida com un espai
“lliure” en el qual es pot gaudir de la música en viu i la cultura.

24

C

ultures del món és un cicle que
té com a finalitat donar a conèixer les diferents realitats culturals
que conviuen a Catalunya, estimulant d’aquesta manera la convivència i la tolerància
entre elles. En antigues edicions, a “cultures
del món” s’havia promogut l’intercanvi cultural amb Equador o Argentina, mentre que
el 2007 l’entitat es va centrar amb Senegal.
Per tal de conèixer aquest país Africà, la
seva cultura, tradicions i gastronomia, es
varen realitzar un seguit d’activitats de les
que podem destacar la projecció de 3
pel·lícules senegaleses (“Little Senegal”,
“Madame Brouette” i “Moolade”), un
sopar popular amenitzat amb percussió , un
partit de futbol i una desfilada de moda
africana.
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L’AE
i el GMM
participen de
l’engrescada

Diumenges
infantils

L

clàssic de l’entitat que omple el pati de
butaques cada sessió de la mà d’artistes
com les Companyies La Closca, Ninus, L’Estenedor i Teresa Roig.

Alguns matins de diumenge, el teatre de la
Plaça del Nord s’omple de màgia i la canalla poden gaudir d’originals espectacles de
mags i magues com la Companyia Xicana,
Eva, la Dama Inquieta, en Maxi i Màxima o
la Maga Mandarina.

Les tardes de diumenge, en canvi, donen
pas a joves actors i actrius que porten a
Gràcia obres de teatre clàssiques i modernes per a tots els públics. I és que el primer
trimestre de 2008 ha recollit el VIII Trofeu
de Teatre Infantil i Juvenil amb el propòsit
d’acostar el jovent a les arts escèniques
com a agent actiu.

luïsos de Gràcia segueix apostant
pels espectacles de caire familiar i
ha preparat una programació per al
nou curs farcida de màgia, titelles i trofeu
de teatre.

I els diumenges en què no hi ha màgia, els
escenaris són conquerits per els titelles, un

E

l GMM i l’Agrupament Escolta participaren activament a la festa
“engrescada” organitzada per les
entitats de lleure de Gràcia. L’objectiu era
sumar esforços i donar a conèixer les activitats que aquestes entitats realitzen durant
tot l'any, especialment els caps de setmana. Així, esplais i agrupaments van preparar
un seguit de jocs, tallers, gimcanes, espectacles d’animació infantil i un concert per a
joves. La iniciativa va ser tot un èxit, ja que
al voltant d’uns 300 nens van participar de
les activitats.
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Casal de
Nadal

L’AE rep
la Medalla
d’Honor

Incendi
a la cuina
del bar

P

E

ivendres 23 de novembre es va
declarar un petit incendi a les cuines del bar dels Lluïsos de Gràcia.
Ràpidament, les més de 100 persones que hi
havia a la seu de l’entitat van ser desallotjades mentre s’intentava controlar el foc amb
extintors. Més que les flames, que es van
focalitzar exclusivament a la zona interna del
bar, va ser el dens fum el que va causar una
major preocupació entre els responsables de
l’entitat, ja que va estendre’s arribant a la
mateixa pista de bàsquet. Un cop els bombers van apagar el foc, l’entitat va romandre
tancada la resta del dia. L’endemà, amb l’excepció del bar, les activitats dels Lluïsos van
continuar de forma normal.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUE HA PASSAT?

DDN num 45

er segon any consecutiu s’ha organitzat un Casal de Nadal d’una setmana a Lluïsos en què hi han participat 231 nens d’entre 3 a 12 anys. Aquesta
oferta de lleure pretén que els infants gaudeixin del món dels jocs, tallers i sortides
vàries, a la vegada que transmetre’ls una
sèrie de valors educatius mitjançant el treball d’un equip de monitors i monitores
qualificat. Les activitats més destacades d’aquest any han estat la visita al saló de la
infància, l’excursió a la pista de patinatge
del Barça o l’anada a la biblioteca Jaume
Fuster a escoltar contes de Nadal.

l 29 de novembre se li va concedir
a l’Agrupament Escolta de Lluïsos
de Gràcia la medalla d’honor de la
ciutat de Barcelona. Aquesta Medalla és un
reconeixement a la tasca formativa d’infants i adolescents en valors com la solidaritat, la convivència, la superació i el respecte
a la natura i cap als altres que aquest Agrupament ha desenvolupat al llarg de mig
segle a la vila de Gràcia. Centenars d’infants
i de joves han passat i han crescut en
aquest Agrupament que actualment compta amb noranta escoltes i una trentena de
caps.
L’acte de celebració es va celebrar al saló de
Cent i va comptar amb la presència de
membres de la Junta i de l’agrupament.
Marc Camprodón, en representació de l’Agrupament, va rebre la medalla de mans
de l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu.

D

Nou
personal de
secretaria

A

lba Irigoyen i Sara Galceran entren
a substituir Maria Romero i Albert
Salarich com a tècnics en gestió
cultural i comunicació. També s’incorpora a
treballar temporalment per a l’entitat
Gabriela Poblet, com a tècnica d’integració.
26
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Assamblea de socis amb
elecció de nova junta

Contacte
amb altres
entitats

S

eguint amb la política de mantenir
el contacte amb altres entitats, el
president de Lluïsos de Gràcia, Jordi
Casassas, s’ha reunit amb el regidor del Districte, el Senyor Guillem Espriu, el Conseller
de Cultura del Districte, el Senyor Xavier
Barberà, i la Consellera de Joventut, la Senyora Alícia Fernández. Amb ells ha parlat de
la funció de Lluïsos com a entitat socio-cultural i esportiva gracienca, dels nous projectes i reptes de la entitat, de les subvencions
necessàries per a dur-los a terme i més
temes d'interès per amdues parts.

E

ls Lluïsos de Gràcia van celebrar
l’Assemblea General Ordinària de
Socis el passat 29 de novembre on
es van discutir i aprovar diversos temes referents a l'entitat. Es va aprovar l'informe de
les gestions realitzades per la Junta Directiva sortint durant el curs passat. A més, es
va aprovar la memòria i el balanç econòmi
de l'any 2006-2007. I, finalment, es va procedir a l’elecció de la nova Junta Directiva
que va ser escollida per unanimitat. La composició de la nova Junta és la següent: Jordi
Casassas, Francesc Xavier Ripoll, clara Font-

devila, Xavier López, Marc Camprodon,
Marta Morris, Laia López, Núria Samsó,
Oriol Hosta. Aquesta va presentar les línies
bàsiques pels propers quatre anys i el pressupost pel nou curs.

A més, cal ressaltar la reunió que el president de Lluïsos de Gràcia va tenir amb el
president de la Federació Festa Major de
Gràcia per parlar sobre la implicació de Lluïsos a la Festa de la Vila i la reunió que va
mantenir amb el cap de serveis territorials
de cultura de Barcelona. Amb aquest últim
va parlar, conjuntament amb la presidenta
de l'Anella Ysa Monbrú, sobre un innovador
projecte de concert de sardanes i cursos de
sardanes per a escoles.
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Per Jaume LÓPEZ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

LS
La Colla de Sant
Medir dels Lluïsos
i la Colla de l’Amistat
s’han fusionat i
aquest any sortiran
per primer cop
juntes.

“El dia 3 de març veureu
una colla amb més de 10
cavalls i quatre camions,
carregats de gent de totes
les edats, amb ganes de
fer gaudir els vilatans de
Gràcia i tot aquell que s’hi
acosti”

28

L’Amistat dels
Lluïsos de Gràcia
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A

ra fa poc més d’un any, un grup de socis i sòcies dels Lluïsos ens vam reunir per intentar reprendre la Colla de Sant
Medir que anys enrere havia existit.

Ens vam coordinar i el dia 3 de març vam sortir, invitats per una de
les Colles veteranes, amb dos cavalls i un camió.
L’experiència va ser molt satisfactòria i l’objectiu era consolidar un
grup de persones per poder, aquest 2008, sortir ja de manera autònoma, amb un mínim de tres cavalls, dos camions i un grup de
música.
Aconseguir nous adeptes per a la Colla ha estat realment complicat.
En plantejant-nos què fer per poder sortir aquest any i per poder
tenir una Colla sòlida als Lluïsos de Gràcia vam pensar en la possibilitat de fusionar-nos amb una Colla ja existent que fos fàcilment
integrable als Lluïsos i que reportés beneficis mutus.
Sabent que la majoria dels antics integrants de la Colla que havia
existit anys enrere havien passat a formar part de la Colla l’Amistat,
ens vam reunir amb ells i vam acordar fusionar-nos, sempre que
l’Assemblea de la Federació de Colles de Sant Medir hi donés el visti-plau. I així va ser.
Així que enguany, el dia 3 de març, veureu una Colla amb més de
10 cavalls i quatre camions, carregats de gent de totes les edats
amb ganes de fer gaudir els vilatans de Gràcia i tot aquell que s’hi
acosti. És la Colla l’Amistat dels Lluïsos de Gràcia, carregada d’il·lusió
i de caramels per a tots vosaltres.
Esperem veure-us pels carrers de Gràcia el proper dilluns 3 de març.
Durant tot el matí farem un recorregut pels carrers de la Vila i a la
tarda, a partir de les vuit del vespre, recorrerem el carrer Sant Salvador i baixarem tot Gran de Gràcia fins al Jardinets, així que esperem
trobar molts lluïsencs i lluïsenques amb ganes de veure la que a
partir d’ara és també la seva Colla.

29
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Per Isaac RUBIO

Per Rosa ROSELL

GMM

Somsal
Teatre

L

H

SC
“Què estan fent les
seccions de la casa
aquest any?”

’esplai G.M.M. acomiadem l’any
fent una gran obra de teatre.
Enguany la temàtica escollida van
ser diferents moments històrics. Hi havia un
parell de científics que fabricaven una
màquina del temps i aconseguien viatjar a
diferents indrets històrics. Cada grup d’edat
representava un moment històric concret.
Així doncs, els Anxanetes van representar el
anys 80, els Grumets l’edat mitjana, els
Ardits el classicisme, el Brivalls el futurama i
els Konkis la prehistòria.
En aquest comiat van participar també els
pares que van fer un popurri de les diferents èpoques.
L’últim xou l’encapçalaren tots els monitors
i monitores de l’esplai que varem tocar una
cançó del cantautor Lluís Llach mentre
s’omplia un plafó amb la frase:
I QUE LA VIDA ET DONI UN CAMÍ
BEN LLARG
Finalment fent un berenar tots junts a la
sala 3 per acomiadar l’any 2007.
Gràcies a tots els monitors, nens i pares per
la vostra participació el dia de Nadal ja que
aquest dia ha esdevingut un dels actes més
importants del G.M.M.

30

em deixat enrere un any força
complicat, estrany i difícil, no ho
sabria definir bé. La companyia
Somsal ha tingut moments molt tristos i de
baixa forma, ja que hi ha hagut la mort
d’un pare i una mare i petites baixes que
han mermat les condiciones dels personatges/persones/actrius com li vulgueu dir. Ha
estat un any que a tots ens ha sorprès ja
que sempre anàvem amb les piles carregades i veníem fent una obra de teatre l’any. I
l’any passat només vàrem fer un bolo fora
dels Lluïsos. Ara, però, estem en un bon
moment. Ens hem agafat amb molta
il.lusió el nou any i amb ganes de fer les
obres que teníem pendents. Ah, i us puc dir
que aquest any hem engrandit el grup perquè s’ha apuntat força gent i tenim una
altra directora que s’estrena juntament
amb els nouvinguts. Som una companyia
que fem les delícies i les gràcies als Lluïsos
de Gràcia. Valgui la redundància.
Per aquí ha passat molta gent, hem conegut a persones fantàstiques que ens han
deixat un record inoblidable. I les que ara hi
som, donem molta canya, assagem els
dimecres i som la sal de la vida. Animo des
d’aquí a tota la gent a què vingui a veure
les nostres obres. Només donar-vos les gràcies per haver pres una mica del vostre
temps i desitjar-vos que quan vingueu passeu una estona molt agradable.
Fins sempre.
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Per Ysa MONBRÚ

Per Javi AGUDO

Per Mercè MARÍN

L’Anella

Sotacabina
Teatre

Bàsquet

P

er primer cop en molts anys, la
gent de Sotacabina vam portar un
dels nostres espectacles, Figuretes
de vidre, fora de Lluïsos, concretament al
Círcol Catòlic de Badalona.

S

ardanes a Gràcia. Aquest és el nostre
objectiu primordial, que la Vila no es
quedi sense ballades de sardanes. I,
per si no ho sabíeu, l’Anella de Lluïsos organitzem cada dos mesos una ballada al Passeig de Sant Joan amb Sant Antoni M. Claret.
Amb aquestes ballades periòdiques, que
tenen lloc el darrer diumenge de tots els
mesos senars, pretenem, en primer lloc, promocionar la nostra dansa a Gràcia amb l’esperança de fer-la arribar al màxim número
de persones possible i, en segon lloc, fer de
les ballades de l’Anella una cita habitual i
consolidada per al sardanista barceloní.
La tasca és feixuga, en som conscients. En
una societat metrallada per la televisió, els
mass media i internet, que ofereixen una
gran ventall de possibilitats d’oci al personal,
se’ns fa difícil accedir a les sardanes, no
només a la gent jove sinó també al públic en
general. Però no desistirem! Ans al contrari,
aquest és el nostre compromís amb la sardana i no podem desatendre-la.
Per aquesta raó, també hem decidit organitzar uns Tallers de sardanes als Lluïsos tan per
als més petits com per la gent adulta. Els
més petits podran rebre nocions de com
ballar sardanes els dissabtes d’11 a 12 del
matí. Per la seva banda, els adults poden
aprendre a ballar sardanes cada dilluns de
20:30 a les 22:00.
Així doncs i des d’aquí, fem una crida a totes
les sòcies i socis dels Lluïsos de Gràcia!
Grans, joves, veniu a les ballades de l’Anella
! Podreu ballar sardanes, escoltar-les, aprendre’n a ballar, o si més no, passar una bona
estona!

Era una bona oportunitat per a veure com
reaccionava un públic desconegut a una de
les nostres creacions. Normalment, als Lluïsos, ens vénen a veure amics i familiars,
gent coneguda que, en cas que no els agradi l’espectacle, acostuma a ser indulgent
amb nosaltres. Però aquest cop, sols davant
el perill, la gent no vindria al teatre a veure
un conegut actuant, vindria a veure una
obra de teatre, i no tindria pietat.
Abans de començar ja estàvem rebentats.
Havíem tingut un cap de setmana esgotador, transportant l’escenografia a Badalona, muntant els llums, fent un assaig general el mateix matí de l’estrena. No sabíem
si vindria molta gent i li vam preguntar a
l’encarregat del teatre, que ens va respondre amb una enigmàtica frase: de vegades
hi ha molta gent, però quan hi ha el Pep,
gairebé no ve ningú. Els actors ens vam
mirar estranyats, sense entendre res. Qui
era aquest Pep? Hauria vingut avui? Sense
més temps per a pensar en això vam sortir
a actuar.
Hi havia molt de públic i la funció va tenir
molt d’èxit. Les nostres obres també agraden a la gent que no ens coneix. És molt
reconfortant saber-ho. Sembla que aquell
dia no havia aparegut el Pep.
Qui serà aquest Pep? Un cosí de l’home del
sac? Un senyor que sempre va vestit de
groc? En qualsevol cas, esperem que no vingui a cap de les nostres representacions. Si
vas a una funció de teatre i et dius Pep,
més val que ningú no et pregunti el nom.
Vés a saber el que et podrien fer si et descobreixen. És clar que sempre pots dir que et
dius Josep.

J

a és tradició que equips de la nostra
casa participin en el “TORNEIG MOLINET” dins de les activitats organitzades pels mes petits de la casa en el “Saló de
la Infància” que enguany va celebrar el seu
45è aniversari.
El Mini femení i el Mini B Masculí de Lluïsos
van optar per participar i poder gaudir d’aquestes activitats amb els jugadors i pares.
Mini Masculí: ESCOLA BFV VILA & LLUÏSOS
DE GRÀCIA “B”: 74 - 22
Mini Femení: LLUÏSOS DE GRÀCIA & EBCB
CORNELLA SAMC “A”: 29 - 73
En el sorteig no vàrem tenir sort ja que a la
primera de canvi vàrem quedar eliminats
els dos equips, però el que ningú no es va
prendre va ser el dia que vàrem passar tots
junts al saló: a més a més de jugar, vàrem
poder participar de les infinites activitats
organitzades.
Per part masculina el triomfador del torneig
va ser el “PAIDOS DE SANT FRUITÓS” i per
part femenina el “SANT ADRIÀ”. Felicitats a
tots dos.
Altres equips més grans de la casa, Preinfantil masculí i el Júnior A masculí, van ser
convidats a altres torneigs de Nadal.
Ara ja hem tornat amb la competició habitual i estem preparant el V Campus de Setmana Santa per tots els jugadors/res de la
secció des de l’escola de Bàsquet fins a
júnior.
31
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Per Marc CAMPRODON

Agrupament Catequesi
Escolta
d’adults

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCONS DE CASA

El
Virolet

Per Jordi CASSO

E

l grup de Mitjans d’El Virolet juntament amb algunes corals més
estem apunt d’enregistrar la cantata infantil “Al ball, sense un badall”, una
cantata que estrenaran els més petits de les
corals de Catalunya en la celebració del 35è
Juguem-Cantant, i que ens han composat
per l’ocasió la Guida Sellarès (música) i en
Miquel Desclot (text). “Al ball, sense un
badall” és una cantata on uns instruments
populars (l’acordió, la mandolina, la ximbomba, la gralla, el flabiol i el tamborí...)
prenen vida i fan un gran ball de Festa
Major.
Fer un enregistrament no és cosa fàcil. Primer de tot cal silenci, estem fent un entrenament intensiu, i funciona! Amb el silenci
com a base, cal estar ben atents a tots els
detalls de lletra i música, l’afinació ha de
ser perfecta, els ritmes exactes, el fraseig
igual per a tots, les esses o tes finals de
paraula han d’acabar a la una... i seguir
totes les instruccions que ens ha donat la
compositora i el director de l’enregistrament, en Pau Jorquera! Penseu que en un
concert de vegades hi ha petits accidents,
però ai! ja han passat, en canvi un enregistrament queda per sempre!

32

PRINCIPALS ACTIVITATS
(Octubre 2007-gener 2008)
Espai Obert

H

em acabat el 50è aniversari i ja
pensem en el 75è! Tenim moltes
ganes que d’aquí 25 anys l’Agrupament segueixi tant viu com fins ara. És
per això que ens hem posat un repte. El
passat mes de desembre varem anar a
enterrar el tresor del 50è. On el varem
enterrar? Això és un secret, ja que si no, no
seria un tresor autèntic. L’únic que us
podem dir és que està en un bosc de la
Catalunya central. Només els nens, nenes i
caps actuals sabem on és. L’objectiu és que
per finalitzar el futur 75è aniversari es desenterri aquest tresor, és per això que ens
hem reservat un dissabte del Desembre de
2032 per fer-ho. Igual que les tradicions,
records i aventures del cau, volem que la
ubicació del tresor també vagi passant de
generació en generació. Tot un repte!

Com cada curs, la secció de catequesi està
assistint al curset que organitza el Cercle
d’estudis Francesc Eiximenis, enguany sobre
coneixement de les principals religions i tendències espirituals que conviuen a casa nostra, amb una visió oberta i actual. És realment interessant constatar les similituds i
les diferències que presenten totes entre sí.

Tema de treball en equip
Hem estat treballant un tema no necessàriament religiós: el de “Viure els Conflictes”, des del punt de vista personal i de la
parella. L’hem acabat amb una reflexió
sobre els conflictes viscuts pel mateix Jesús
en relació al seu entorn familiar, el dels
seus deixebles, el del poder religiós i el del
poder econòmico-polític.

Trobada de la JIC
I us preguntareu, què conté aquest tresor?
Doncs a dins hi ha tot de records d’aquest
fantàstic 50è any que hem celebrat: fotos,
cançons, un fulard, alguna carta... si voleu
saber que més hi ha... ens veiem el 2032!!

Els dies 12 i 13 de gener hem conviscut, a
Montserrat, amb un grup d’antics membres
de la JIC, i hem tractat precisament el tema
tan actual del diàleg entre religions, amb la
col·laboració de tres membres del grup Xarxa de Manresa, un d’ells musulmà. Varem
poder constatar la dificultat de trobar un
bon camí de diàleg des de les respectives i
lògiques diferències, sobretot si tenim bé en
compte que cap religió presenta un bloc
uniforme i que és necessari encertar, en
cada cas, els possibles camins
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Per Gabriela POBLET

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Nous veïns,
nous projectes...
Una petita història
entre moltes

NP
Els Lluïsos de Gràcia
tenim un nou repte:
Convidar la gent que ve
de fora, tant grans com
petits, a participar de
les nostres activitats i a
formar part dels Lluïsos.

“Necessitem la col·laboració de tots els lluïsencs per
a contagiar aquest esperit
associatiu, aquest amor
per les nostres tradicions,
per l’entitat i pel barri”

El meu avi, quan va marxar de
Catalunya fa un segle, no es va
imaginar mai que una de les seves
netes escriuria en català. Però aquí
estic, desprès de tornar a creuar
l’oceà, ara treballant pels Lluïsos
de Gràcia.

“Tota ciutat ha estat fundada per algú que
ha vingut de fora...”

A

questa frase molt coneguda però
anònima ens recorda que les
poblacions del món sempre han
estat en constant moviment. Les migracions
constitueixen una part important de la història de la humanitat. És més, es podria dir
que som éssers humans gràcies a les migracions... Catalunya no s’ha quedat fora de la
història i manté la seva fama (afortunadament!) de terra d’acollida. Ara, milers de
persones de tot el món trobem a Catalunya
la nostra nova llar. Això significa un veritable repte per a tothom, i com tot repte, va
de la mà de molta polèmica... Es parla de
recursos, guettos, espai, educació, llengües
i fins i tot d’aquesta paraula màgica que
tant agrada als polítics però que als immigrants ens fa una mica de por: Integració.
Cadascú té la seva definició i utilitza aquest
terme segons li convé. Personalment, prefereixo vincular aquesta paraula amb els sentiments. Conforme la gent se senti bé, continguda i satisfeta, se sentirà integrada a la
societat. Això es difícil, ja que en aquests
temps la societat occidental es troba estressada i pessimista.
Però què millor per a salvaguardar aquesta
situació, és a dir, per a sentir-se bé, per a
passar-ho bé, per a “formar part de”, que
les activitats de lleure. El lleure és cada
vegada més un temps valerós i enriquidor.
La gent, grans i petits, el necessiten. Des

La meva no és més que una altra
història entre tantes anades i tornades. Guerres, crisis econòmiques, cops d’estat, amor, “esperit
aventurer” i d’altres causes que
separen gent i cultures, però al
mateix temps, les barreja i uneix.
Ara sóc aquí i no sé on seran els
meus nets i netes... Però una cosa
és segura, no escric en català perquè sigui la llengua del meu avi, de
ser així també podria fer-ho en italià, alemany o guaraní. Escric en
català perquè ara aquesta també es
la meva terra i el català la llengua
dels meus fills.

dels Lluïsos portem molts anys educant i
formant en activitats de lleure. Ara tenim
un nou repte, donar la benvinguda a totes
les famílies immigrades que vulguin participar dels Lluïsos i convertir el lleure en un
espai per a passar-ho bé, conèixer gent i
“integrar-se”. Per això, hem creat un nou
projecte que consisteix, entre altres coses,
en un programa de beques dirigit a infants i
joves de famílies immigrades. Però l’anomenada “integració social” de nouvingudes
i nouvinguts és tasca de tots. Necessitem la
col·laboració de tots els lluïsencs per a contagiar aquest esperit associatiu, aquest
amor per les nostres tradicions, per l’entitat
i pel barri. Per altra banda, també estem
oberts, perquè la gent de fora també té
moltes coses a oferir, les seves històries,
costums, àpats i per sobretot, el seu carinyo
i les ganes de compartir. Així, podrem valorar la diversitat i gaudir de la convivència de
la mateixa manera que juguem al bàsquet
o al futbol: en equip.
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Per Susanna ÁLVAREZ

Per Òscar CASABONA

Una petició especial
per a les jugadores
del sènior femení

30 anys de
Tennis de taula
(1978-2008)

H

e rellegit el text que vaig escriure
també aquí, pel juny de 2005,
on us parlava sobre el llavors
equip del CADET FEMENÍ “A” dels Lluïsos de
Gràcia. Les felicitava –com també a les seves
entrenadores, que eren unes de les responsables de la seva progressió- perquè havien
millorat i s’havien convertit en un equip lluitador. L’he rellegit i subscric tot el que hi
vaig dir, sobretot quan deia que el seu esperit de millora podia “ser un bon exemple per
a tots els equips de promoció dels Lluïsos de
Gràcia” que, evidentment, es podia fer
extensiu a qualsevol altre equip de l’entitat. Ha passat un temps i la
gran majoria d’aquestes noies integren actualment l’equip sènior
femení dels Lluïsos de Gràcia, un grup que, malgrat el seu esforç, es
troba en una situació difícil, de joc, de classificació, i fins i tot m’atreviria a dir que anímicament.

V

Les raons poden ser diverses –i espero que tothom que tingui alguna responsabilitat l’assumeixi i s’hi enfronti-, però el que em sembla evident és que l’equip no té prou experiència. On són les jugadores “veteranes” dels Lluïsos? On han anat a parar?
Quan em vaig convertir en jugadora del sènior –ha plogut i nevat
des de llavors!- vaig entrar a formar part d’un conjunt on coexistia
la joventut i la veterania. Potser no hi havia tanta diferència d’edat
entre nosaltres, però jugar al costat de la Núria Samsó o de la Lilian
Pérez –entre d’altres- ens permetia, a les jovenetes que llavors
érem (l’Eugènia Vidal, la Mireia Ramírez, la Marta Monedero...),
seguir amb la nostra progressió però sense haver d’assumir tot el
pes de la responsabilitat de tirar endavant l’equip. Després vindrien
altres, més joves, i nosaltres ens convertiríem en les “veteranes”...
És així com crec que s’hauria d’entendre el bàsquet en una entitat
com la nostra, on els equips sèniors acullin a la gent jove que ve de
les categories inferiors i on es mantingui un mínim grup de gent
–formada també amb nosaltres, evidentment- que ja disposi d’unes
quantes temporades a l’esquena dins d’aquesta categoria. Curiosament, l’equip sènior masculí encaixa –encara que també deu tenir
els seus problemes, és clar- amb aquesta percepció d’un equip equilibrat, on la joventut es complementa amb la maduresa.
Aquestes ratlles només volen ser d’encoratjament i d’ànims per a
les jugadores, amb una petició especial: tingueu paciència i penseu
que el fet que un dia us pugueu convertir en “veteranes” i pugueu
“ensenyar” a les més jovenetes és un valor afegit, com a esportistes
i com a persones. Res més. Ens veiem, com sempre, a la pista!
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quest any es compleixen 30 anys seguits de Secció i de
jugar a Tennis de Taula en els Lluïsos de Gràcia. Tot va
començar quan, en sortir de l’agrupament, vaig voler
formar un equip de futbol-sala, però em van dir que no podia ser
per causes d’infraestructura. Llavors vaig pensar en organitzar un
torneig obert de tennis-taula juntament amb Fausti Estruch i Joan
Vilalta, que ja havien estat jugant en aquest esport anys enrere i
portaven uns 3 anys d’aturada.
Després d’aquest esdeveniment, ens vam animar a formar una
Secció que havia desaparegut i així seguir vinculat en els Lluïsos
de Gràcia, ja que jo hi estic des dels 5 anys (Coral Virolet, Agrupament, Truc, Tennis de taula) i volia fer quelcom d’esport.
D’aquesta manera vam iniciar una aventura que ja porta 30 anys
i ha estat per mi un plaer poder gaudir i col·laborar en el seu desenvolupament. En aquests 30 anys hem participat en diverses
competicions organitzades per la Federació Espanyola i catalana
de tennis de taula (lligues, copes, tornejos,...). També hem organitzat la Diada de l’esport i campionats socials en els Lluïsos de
Gràcia. Hem participat en campionats del món i d’Europa, d’Espanya i de Catalunya, i hem format part de la selecció catalana de
veterans. Hem obtingut multitud d’èxits. Els més significatius a
nivell d’equip han estat quedar tercers d’Espanya, campions de
copa, sots-campions de Catalunya...
Des de sempre l’objectiu de la Secció ha estat formar persones
perquè siguin responsables, cíviques amb un gran respecte envers
els altres a tots nivells i aconseguir els millors resultats possibles.
Aquests 30 anys han estat una part molt important per a tots els
que hem tingut la sort de formar-ne part i espero i desitjo estar-hi
30 anys més.
Per tots aquells jugadors i jugadores que han format part d’aquesta secció i per tots aquells que hi som, desitjo el millor a tots
nivells i moltes gràcies.
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’oferta de descomptes a socis dels Lluïsos de Gràcia es
va ampliant gradualment. Actualment podem destacar
els següents serveis:

• La cadena de gimnasos DIR ofereix inscripció gratuïta a
qualsevol dels seus clubs i descomptes especials de fins a
un 23%.

formació
continuada
Inici Febrer 2008

• Els Instituts Odontològics acredita als socis com a clients
preferents per a poder-se beneficiar de serveis gratuïts
com ara una primera visita, fluoracions o radiografies
intrabucals. També us entra, a un preu fix de 20 euros,
extraccions simples, higiene bucal completa i urgències.
Pel que fa a la resta de tractaments, podreu gaudir d’un
20% de descompte.

COMPTABILITAT I FINANCES
Comptabilitat Financera
Comptabilitat Financera Superior
Gestió Econòmico Financera

OPERACIONS
• Tant l’empresa de traduccions Tradunet com GBB Multiserveis de la Llar us realitzen un 5% de descompte en els
seus serveis.

Gestió d’Operacions en productes i serveis

COMERCIAL I MARKETING
Tècniques de Venda

• El parc aquàtic Aquadiver, situat a platja d’Aro, canvia la seva
promoció i ara ofereix vales de 2x1.
Per a més informació sobre aquestes ofertes i altres que es van
renovant, apropeu-vos a la secretaria de Lluïsos de Gràcia.
Torrent de les Flors, 68. 08024 Barcelona - T.93 285 94 00
info.fc@fundemi.url.edu
www.fundemi.url.edu
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