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S’obre una nova etapa al col·lectiu. Ens toca replantejar-nos moltes coses. Com ens organitzem, quins objectius ens plantegem,
què farem... No hi ha dubte que aquests quatre anys han estat
molt positius per a tots plegats. Ara les entitats som les mateixes,
però han canviat les persones. Per tant hi haurà noves idees,
noves maneres de fer, nous projectes. Em toca donar-vos la benvinguda i ho faig amb la mateixa esperança de fa quatre anys. El
nostre treball de futur ha de ser tant profitós com ho ha estat en
els darrers anys i reinvindicar, sense complexos de cap mena, un
cop més la plena validesa del nostre model associatiu que ajuda
a configurar una societat més justa, cívica, integradora i solidària. Nosaltres som gent que ens estimem la Vila, que estimem les
entitats, que creiem amb el treball conjunt i tenim ganes de
continuar donant resposta a aquestes inquietuds.
Espero que aquesta nova situació no faci perdre l’amistat que va
fer possible que sis persones molt diferents, poguéssim seure en
una mateixa taula, compartir hores de treball, mirar-nos als ulls i
dir-nos allò que era necessari per iniciar unes magnifiques relacions entre les entitats. Però també, i potser el més important,
conèixer una gent extraordinària, amb voluntat constructiva,
positiva, oberta a nous projectes. Una gent que s’estima la Vila i
les entitats. Ni Gràcia ni les associacions ens els podem deixar
perdre.

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

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

Ajuntament de Barcelona
Gràcia

Per tant, Albert, Josefina, Rosa, Isabel i Esteve, agafeu-vos un
temps de descans si voleu, però torneu amb noves idees i amb
més ganes de continuar treballant per la Vila, per les associacions i pel país. Us esperem.

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

Per Carles SALAT

CG
El Regidor de Gràcia,
Guillem Espriu va anunciar en el Plenari del
Districte una inversió de
24 milions d’euros “per
a millora dels equipaments escolars a Gràcia

Ha estat notícia
a la Vila...

Gràcia, un dels districtes de BCN
amb menys violència de gènere

Acord de col·laboració entre els
Lluïsos i Banc del Temps

Un informe dels Mossos d’Esquadra
assenyala que Gràcia és un dels districtes de Barcelona amb menys violència de gènere. Segons aquest informe, un 21% d’aquests casos s’han produït en l’entorn familiar mentre que la
resta, un 79%, ho són per violència de
gènere; és a dir, l’agressor i la víctima
mantenen o han mantingut una relació sentimental.

El passat 9 de juny va tenir lloc als
Lluïsos l’acte de signatura de l’acord
de col·laboració del Banc del Temps
de Gràcia, que des del mes d’abril es
troba ubicat en aquesta entitat.

Pel que fa als casos de violència de
gènere, les víctimes majoritàriament
continuen tenint entre 26 i 35 anys, la
mateixa franja d’edat que els seus
agressors. Les denúncies es produeixen sobretot els caps de setmana, a les
nits i a la matinada.

Mor Teodor Garriga, degà de la
ràdio catalana, nascut a Gràcia
El passat mes de juny va morir el locutor de ràdio Teodor Garriga, a la localitat de Tiana.
Nascut a Gràcia l’any 1909, era considerat el degà de la ràdio catalana.
Garriga va contribuir a crear precisament Ràdio Associació de Catalunya,
emisora de la qal va ser locutor entre
1932 i 1939.
Després de la guerra civil espanyola
es va exiliar a França, sense abandonar la seva lluita contra el nazisme, i
va col·laborar activament amb la
Resistència.
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De retorn a Catalunya, a la dècada
dels 60, va ser
nomenat president
d’honor de Ràdio
Associació de Catalunya, i va obtenir els
màxims guardons del país: l’any 1984 la
Creu de Sant Jordi i el 2001 la Medalla
d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona.
És autor del llibre “La meva vida i
Ràdio Associació de Catalunya”, de l’editorial Proa Perfils.
L’actual president de l’emissora que va
ajudar a fundar, Jordi Margarit, ha destacat el paper de Garriga com a
“demostració que la ràdio es pot fer en
català”.

Dos muntanyencs del Club
Excursionista de Gràcia
assoleixen el cim de l’Everest
L’expedició “Barcelona al Sostre del
Món” ha fet el CIM de l’EVEREST, de
8.848 metres.
Xavier Aymar i Xavier Arias, de CEG,
escriuen, des del cim:
“No ha estat fàcil després de tots els
entrebancs i dificultats que hem tingut,
per fi ho hem aconseguit, estem al cim
més alt de la terra, del món, i ja no
podem anar més amunt... Moltes grà-

cies a tota la gent que heu cregut en
nosaltres i ens heu ajudat a fer realitat
aquest somni, a tots els espònsors, els
col·laboradors, la família, els amics i les
amigues. Moltes gràcies de debò. Ara
però, som conscients que encara ens
queda molt per fer i que arribar al cim
no ho és tot, hem de començar el descens i fins que no arribem al camp
base no ho celebrarem del tot. Això és
genial, una abraçada a tots i a totes”.

Mor Mercè Sala, primera
regidora democràtica de Gràcia
La que va ser primera regidora democràtica de Gràcia, entre 1979 i 1983,
Mercè Sala, va morir el passat mes de
maig als 65 anys.
Ella mateixa es presentava d’aquesta
manera a la seva pàgina web:
“Sóc doctora en Ciències Econòmiques
i Empresarials. Sóc presidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC) i presidenta del
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

Resumidament i cronològicament vaig
treballar, durant 9 anys, al Banc Industrial de Catalunya, vaig ser regidora de
l’Ajuntament de Barcelona durant 12
anys, presidenta de Renfe durant 5
anys, presidenta de la Fundació Politècnica de Catalunya durant 7 anys i consellera delegada de TEMOINSA durant
8 anys. En aquesta darrera etapa he
estat consellera de Carrefour Espanya i
membre del Consell Assessor d’Indra”.
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Premi d’honor al
carrer Joan Blanques
de Baix (dalt)

CRÒNICA DE GRÀCIA

Ofrena floral al
Monument de Rafael
Casanova (baix)

Espriu anuncia una inversió de
24 milions d’euros per millorar
els equipaments escolars a
Gràcia
El regidor de Gràcia, Guillem Espriu,
va anunciar en el Plenari del Districte
una inversió de 24 milions d’euros “per
a millora dels equipaments escolars a
Gràcia”. Segons Espriu, “aquesta serà la
inversió més important en matèria
escolar feta a Gràcia”.
La inversió es farà d’acord amb el Consorci d’Educació pel que fa a la programació de les obres i es realitzarà en el
termini dels propers anys.
El Plenari també va aprovar una moció
d’ERC en la qual es demanen al Consorci dues coses:
• Obrir el curs 2008-09 la futura nova
línia del CEIP Bailèn, emprant els
espais alliberats quan s’inauguri el
CEIP Fructuós Gelabert.
• Fer la tramitació d’urgència per a l’expropiació del sòl per construir el
CEIP Bailèn.
L’aprovació es va produir gràcies als
vots a favor de l’oposició: CiU, ERC i
PP, i l’abstenció de l’equip de Govern.
D’altra banda, Espriu també va anunciar una inversió de 3 milions d’euros
per al manteniment de l’espai públic.
El regidor gracienc va qualificar aquesta inversió com a necessària “com espai
de cohesió, per fer barri”.

Festa Major: es consolida el
model veïnal
Com cada any hem celebrat la Festa
Major, que cada vegada més es va consolidant com a festa veïnal. Els actes
del matí i la tarda van guanyant
terreny, i cada cop se’n fan més.
Enguany ha obtingut el Premi d’Honor
el carrer Joan Blanques de Baix. Un
acte a destacar: el magnífic pregó del
6

Queco Novell. A més dels guarnits, que
son l’essència de la Festa, també s’han
ofert diversos espais, de petit format i
de gran qualitat. Per citar-ne un parell:
els ja tradicionals concerts a l’Oratori
de Sant Felip Neri, i la novetat a la
Casa dels Músics. Sota la ferma presidència d’idees clares de Ricard
Estruch, la Festa Major va per molt bon
camí.

El sopar del Taller d’Història
El taller d’Història va fer el sopar de fi
de temporada, a l’Oratori Sant Felip
Neri, que també serveix de brillant cloenda de tot el curs gracienc. S’hi reuneix el bo i millor de les entitats de
Gràcia, i la seva classe política. La trobada d’enguany ha estat molt marcada
per la desaparició de l’Albert Musons,
ànima i motor del taller i de tantes i
tantes iniciatives gracienques. L’entitat
que presideix Joan Àngel Frigola va fer
Musons Soci d’Honor.

L’Onze de Setembre a Gràcia:
les entitats, protagonistes
Gràcia commemora la Diada Nacional
de Catalunya el 10 de setembre.
Enguany l’acte es va fer entre la Plaça
de la Vila i la seu del Districte. Carlos
Pablos, president del Centre, va llegir
íntegre el Manifest d’Òmnium Cultural. També hi van parlar el President
de Gràcia, Ricard Martínez, i el Regidor, Guillem Espriu, en presència dels
consellers graciencs. CiU i ERC van
penjar una bandera estelada al balcó
de l’Ajuntament de Gràcia. El mateix
dia 11 de setembre, les entitats històriques, agrupades en el G-6, juntament
amb altres associacions i personalitats
de Gràcia, van fer l’ofrena floral al
monument de Rafael Casanova a Barcelona.
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Per David MONFORT

FESTA MAJOR

L’infern crema
per Festa Major
Després d’això calia pensar com tots els
nens i nenes del casal podien col·laborar
amb el guarnit. Això no és gens fàcil, ja
que era imprescindible que des del més
petit dels menuts, fins als més gran dels
gegants, hi posés el seu gra de sorra.

FM
El mes d’agost és per
excel·lència el mes de
les vacances. Tothom
fuig de la ciutat buscant aquella pau desitjada després de mesos i
mesos de feina sense
descans. Però sempre
hi ha un moment per
fer un parèntesi i gaudir de la setmana més
intensa a la vila de
Gràcia. Del 15 al 21 d’agost és Festa Major!!!

“En els últims anys s’ha
buscat compaginar l’oferta
lúdica amb una sèrie d’activitats amb rere fons social i
educatiu.”

A

Lluïsos l’activitat és frenètica
durant tot l’any, ja sigui a través de les seccions o bé, en
aquelles pròpies del calendari
festiu. Però és sens dubte a final de curs
quan s’inicia una de les activitat amb
més presència d’infants, el casal d’estiu.
Ja en els últims anys s’ha buscat que el
casal compagini la oferta lúdica amb
sortides a les piscines, parcs aquàtics i
d’atraccions amb una sèrie d’activitats
amb rerefons social i educatiu i que ens
apropen a les entitats de la vila, com
per exemple, el Punt verd col·laborador
Tabuenca o els castellers de la vila de
Gràcia, tot ajudant a fer el guarnit que
fan cada any a la Plaça de la vila (antiga
Rius i Taulet).
I vet aquí que d’aquí va sorgir la idea de
guarnir el balcó dels Lluïsos. D’aquesta
manera podíem programar una sèrie de
tallers que alhora que compleixen la
seva funció lúdica li donen un segon
valor formant part del guarnit. Així que
vam posar fil a l’agulla. El primer de tot
era pensar un tema. Havia de ser un
tema relacionat amb l’entitat i vam
creure apropiat que cada any es podria
dedicar a una de les activitats que s’hi
fan. Així que no vaig dubtar ni un segon
i vaig pensar en l’infern en deferència a
la colla de diables La Vella de Gràcia i
els seus diables petitets, els Malsons de
la Vella.

Així que durant el mes de juliol es van
programar una sèrie de tallers, on els
menuts van fer boles de foc, els petits
van omplir les flames amb trossos de
paper de xarol, els mitjans van fer roques
amb oueres i els més grans van fer els
rat-penats.
Amb la primera fase complerta restava la
segona, és a dir, penjar-ho. El dia 14 d’agost va ser un dia de nervis i satisfacció
mentre el balcó s’anava omplint de flames i de monstres de l’infern, tot superant els típics problemes de muntatge
propis de la novatada en l’art del guarnit.
I va arribar el gran dia. El dia 17 d’agost
es feia el lliurament de premis. Ja la tarda
començava a tenyir-se de vermell quan
s’anunciava el premi al detall artístic i
anomenava L’infern de la plaça del Nord.
Bocabadat vaig pujar a la tarima on es
trobaven totes les autoritats presents i
vam rebre el trofeu i el diploma corresponent. Estava al·lucinat!!! i això només
era el principi perquè més endavant s’anunciava que el nostre guarnit rebia el
segon premi d’honor i un altra cop allà
dalt, més content que un barrufet vam
rebre el segon premi.
La veritat és que el més just és que
aquests premis els haguessin recollit els
nens i nenes del casal, que són els veritables autors del guarnit. Per finalitzar vull
donar les gràcies unaltre cop als artistes
d’aquest guarnit, als monitors i monitores del casal, als diables i tabalers de la
Vella de Gràcia per la seva inestimable
ajuda el dia 14 d’agost, al Roger i la
Montse per la seva aportació al guarnit i
a l’Eva per la seva paciència.
7
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Per Xavi AYMAR

DESTACAT

DT

Expedició Barcelona a
sostre del món:
L’Everest

El passat 21 de maig,
en Xavi Arias i en Xavi
Aymar, membres del
Club excursionista de
Gràcia, van assolir el cim
de l’Everest, una experiència inoblidable que
un dels alpinistes ens
descobreix en aquest
article

E
“L’emoció de les darreres
passes va ser immensa.
Finalment, el cim! L’alegria de
trepitjar el sostre del món va
ser brutal”

8

n el marc de la celebració del
85è aniversari del Club Excursionista de Gràcia, la tardor del
2007, en Xavi Arias va aconseguir pujar al Cho-Oyu (8.201m) al
Tibet, en menys de 24 hores des del
camp base, sense l’ús d’oxigen embotellat ni l’ajut de xerpes. Enguany, i amb
el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona, el nostre objectiu era que en Xavi
Arias repetís la fita, però aquesta vegada arribant al sostre del planeta.
Malauradament, la complicada situació
provocada pel govern xinès no ens va
permetre ni tan sols intentar l’ascensió,
en les mateixes condicions que la del
Cho Oyu, i ens vam haver de resignar a
pujar per la via normal nepalesa i amb
oxigen suplementari, però, això sí, sense l’ajuda de xerpes .

Una expedició d’aquesta mena es prepara curosament amb mesos d’anticipació. El nostre plantejament inicial
era fer l’ascensió pel vessant tibetà, que
té el camp base a 6.400 metres i està
menys concorregut, fets que facilitaven
l’objectiu d’assolir el cim en menys de
24 hores. A més a més, tots dos coneixíem ja aquesta cara de la muntanya
perquè l’havíem intentat fer, per separat, amb altres companys.
Quatre setmanes abans de volar cap a
l’Himàlaia, ens va sorprendre la notícia
que el govern xinès tancava inesperadament l’accés al Tibet i anul·lava tots
els permisos d’ascensió. Tan sols l’expedició xinesa que pujaria la flama olímpica podria passar a traves d’un Tibet
que esclatava en revoltes populars con-
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tra l’opressió d’un govern que no volia
testimonis estrangers. Si volíem anar a
l’Everest enguany, l’única opció que ens
quedava era el massificat vessant nepalès. Les circumstàncies ens van obligar,
doncs, a refer tota l’estratègia per intentar l’ascensió per la cara sud. A més, el
govern del Nepal va ser persuadit perquè no permetés a ningú passar del
camp 2 a 6.400 metres fins que l’expedició xinesa arribés al cim pel vessant
tibetà. D’altra banda, i fins que els xinesos tinguessin èxit, quedàvem sotmesos
a una sèrie de restriccions arbitràries
que ens van ser imposades: tothom
havia de pujar per la via normal, no
podíem fer servir lliurement telèfons via
satèl·lit ni càmeres de vídeo i quedava
prohibit portar banderes o pancartes
que poguessin molestar els països veïns.
De l’1 al 9 de maig, dia en què finalment l’expedició de la Xina va fer el
cim, no vam poder passar del camp
base. Amb totes aquestes limitacions va
ser impossible realitzar una aclimatació
que permetés al Xavi Arias intentar
escalar sense oxigen embotellat. Aquest
retard va fer que els quasi 300 alpinistes que ens trobàvem a la muntanya disposéssim només de 20 dies útils per
equipar i ascendir les dues terceres
parts més complicades de la ruta.
Érem conscients que tan bon punt la
previsió meteorològica fos favorable, els
alpinistes avançaríem, i provocaríem
perilloses cues al tram final. I així va ser.
El vespre del 20 de maig, érem al camp
4 a 7.950 metres, el centenar d’afortunats que havíem superat tota aquesta
cursa d’obstacles, disposats a aprofitar
l’anunciat primer dia de bon temps. El
fet que nosaltres dos no haguéssim contractat els serveis de portadors xerpes
ens havia obligat a treballar de valent.
Havíem dut a l’esquena motxilles de

més de 25 quilos i això va fer que arribéssim al camp cap a les 5 de la tarda.
Després de muntar la tenda, vam
començar a fondre neu. Aquesta feina
ens va ocupar fins a les onze de la nit,
que va ser l’hora escollida per tirar
amunt. Deliberadament, vam sortir els
darrers. Es tractava de no atrapar el
grup principal fins que ens toquessin
els primers raigs solars. Després, la cua
es preveia lenta però no patiríem tant
de fred quan calgués aturar-se. Tot i l’ús
d’oxigen embotellat, les baixes temperatures nocturnes haguessin pogut frustrar l’èxit.
A les cinc del matí ja érem al “balcó”, a
8.500 metres. Amb les primeres llums
del dia vèiem a la nostra alçada el veí
cim del Lothse. Començaven les retencions serioses i sovint restàvem immobilitzats. Amb molt d’esforç, hauríem
pogut sortir de la traça i superar els que
ens precedien, però hauria estat inútil.
Mentre assolíem el Cim Sud (8.750m),
vam poder gaudir de la visió del ChoOyu (8.201m). Tots dos havíem pujat
anteriorment aquesta muntanya pel vessant tibetà. Aquesta cara reservava com
a premi la visió de l’Everest, que només
és possible quan n’arribes al cim.
Ja només ens faltava l’esglaó Hillary, el
darrer pas de dificultat. Els que havien
estat més matiners, ja començaven a
baixar i les dues cues s’encallaven.
Aquest va ser el dia en què es va pulveritzar el rècord històric d’ascensions a l’Everest en una sola jornada, amb més de 70
escaladors i hem de dir que la gent es va
comportar amb força harmonia i va oferir
abundants mostres de solidaritat amb
aquells que tenien problemes.
No recordo des de quan he volgut pujar
l’Everest. Segur que ja ho desitjava

quan, d’adolescent, seguia les expedicions catalanes dels vuitanta. Probablement d’abans. Eren les 11 del matí hora
nepalesa. L’emoció de les darreres passes va ser immensa. Finalment, el cim!
L’alegria de trepitjar el sostre del món
va ser brutal. El sentiment de plena felicitat el vam poder gaudir allà mateix
amb les dues parelles d’amics bascos i
cordovesos amb qui havíem compartit
inicialment serveis de camp base i més
endavant angoixes i anhels. El telèfon
via satèl·lit ens apropava als de casa.
Fotos, abraçades, moments de reflexió,
més fotos, més abraçades, pensaments
d’agraïment, exaltació de l’amistat,
records pels que no hi són, més fotos...
A quasi 9.000 metres tens la sensació
d’estar assegut a l’ala d’un 747. Des d’allà dalt s’aprecia clarament l’esfericitat
de la Terra. Tot i que pujaven núvols,
vèiem a estones el llunyà Shisha-Pagma
(8.035m), més a prop el preciós Ama
Dablam (6.800m), ben bé a sota el
Pumori (7.100m), les enormes glaceres
que duen al plató tibetà, les valls verdes
del Nepal...
Després de dues hores dalt del cim vam
aprofitar que ja gairebé tothom anava
de baixada per poder fer-ho nosaltres
també sense entrebancs. Fent una mica
el murri vaig quedar-me endarrerit i
vaig disposar durant un minut màgic
del sostre del món per mi sol. La visió
del Makalu (8.400m) ens va amenitzar
el llarg camí al Camp 4. En dos dies vam
arribar al camp base i al cap d’una setmana a Kathmandú.
La tornada a Catalunya i els retrobaments van ser el colofó d’una aventura,
que, tot i que començava incerta i que
ens va entristir en veure la politització i
la comercialització de la muntanya, personalment ha suposat la realització d’un
somni!
9
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Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

Reflexions sobre l’amor
i l’actualitat gracienca
expedició amb molts contratemps. Un
altre exemple és la gran família de l’Europa, que va celebrar el sopar de cloenda del centenari de l’entitat, que més
que un sopar d’un club de futbol semblava el sopar de Nadal.

CC
“Si no ens fiem de
ningú, no podem estimar”. Aquí el Ciscu
m’enganxa i em deixa
sense resposta possible. “Viu tranquil i gaudeix de la vida!”
–segueixo amb tòpics

“

La gent de Gràcia Territori
Sonor diuen que el sexe, el
menjar i la lectura són els tres
plaers fonamentals de la vida.
Sí, d’acord, però i l’amor?”, em comenta
el Ciscu en una de les seves converses
recurrents de reflexions un pèl exagerades sobre les coses que passen a la
nostra Vila. “L’amor, Ciscu, està en totes
tres, si vols, és clar!” –li responc en to
tranquil·litzador. Tot venia arran d’una
activitat impulsada per Víctor Nubla i
Sebastià Jovani en què es va fer una
barreja artística de tots tres plaers, vinculats a Gràcia. L’amor en aquest cas
quedava com un ingredient opcional,
com la soja o la vinagreta. El més
important és la llibertat de poder-ne
afegir o no, sense que ningú hagi de
jutjar la teva elecció.
“Què és, doncs, l’amor?” –continuava el
Ciscu. Segur que ell ja tenia la seva versió, però després d’una cerveseta ben
freda volia escoltar-ne una de nova i, de
ben segur, improvisada. “L’amor... és
impossible de definir més que amb
exemples concrets”–vaig retreure-li.
Encara que no ho sembli, l’actualitat a
Gràcia i l’amor tenen força vinculacions. Imaginin-se quin grau d’estima
es deuen tenir el dos Xavi’s del Club
Excursionista de Gràcia, Xavier Arias i
Xavier Aymar, que van fer el cim de l’Everest i que van passar tantes i tantes
nits fent front a les adversitats d’una

10

“Tu m’estimes?” –em deixar anar. “Estàs
bé Ciscu?”. M’explica que està una mica
decebut per una experiència que ha viscut. Es veu que va ser víctima de la noia
alemanya que estafa persones del barri
dient-los que l’han robat, que està de
vacances i que no té diners per menjar
amb la promesa que al dia següent
retornarà tot l’import. “Li has donat gaire?” –li pregunto amb un mig somriure.
“Cinc euros, però aquesta no és la qüestió! M’he empassat la seva història, me
l’he creguda, quasi li dic d’anar a dinar
tots dos plegats!”. “No et pots fiar de
ningú” –li comento fent ús del recurs
del tòpic.
“Si no ens fiem de ningú, no podem estimar”. Aquí el Ciscu m’enganxa i em deixa
sense resposta possible. “Viu tranquil i
gaudeix de la vida!” –segueixo amb
tòpics. A Gràcia les opcions per aprofitar al màxim la vida no són poques. No
dic pas que no hi hagi problemes a Gràcia, ans al contrari! Però tenint en
compte el fet que vivim en una gran ciutat enfocada a atraure turistes, a Gràcia
encara aguantem el tipus prou bé,
excepte en zones com les del Parc Güell,
on cada dia és més evident que ens els
darrers anys només s’ha mirat per la
zona monumental i s’ha descuidat la resta del parc sense pensar en els veïns que
viuen a la zona. “Amb això es demostra
que l’amor no tot ho arregla” –apunta el
Ciscu. Després d’acomiadar-nos mentre
tancaven el bar, tornant cap a casa, vaig
preguntar-me quin sentit havia tingut la
conversa que havíem mantingut, i finalment vaig arribar a la conclusió que això
dependria de la persona que ho escoltés
o, en aquest cas, ho llegís. Així doncs,
queda a les vostres mans.
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Per Jordi ALBERTÍ

Miquel
Saperas
RACÓ LITERARI

Epigrames de Festa Major
I
En la nota estrident del cornetí
S’enganxa una faldilla mig rosa, mig setí,
I el nas de presa de Politxinel·la
Trabuca una xinel·la.

RL
Avui és en Miquel
Saperas qui us vol
parlar amb veu alta...

II
Vés qui ho diria que en l’escut turgent
Rellisca un paperet, com una llàgrima.
Ella riu... Ell ho veu, i resta exànime.
El paperet és sota un pensament...

V

a néixer fa 110 anys al «barri»
de Montmany. I ara en fa vint
del seu traspàs. La seva condició de gracienc el va dur a
participar activament de la vida cultural de la Vila d’una forma especial dirigint i sent l’ànima de La Veu Gracienca,
una publicació catalanista de la qual
van sortir 41 números entre el desembre de 1941 i l’estiu de 1943.
Miquel Saperas –en Miquel, com signava habitualment– va tenir molta vinculació amb els Lluïsos i durant molts
anys va ser secretari de l’Orfeó Gracienc.
Ara que ha passat la Festa Major de
Gràcia, és bo escoltar com ell la sentia:

III
Dolor? Per què? Ai, vida, giravoltes
Amunt, avall, a só de clarinet.
No fos el cor, seria un carnestoltes
Giravoltant amb flamareig de fred.
IV
Voldria ésser grumet, per enfilar-me dalt
Del pal major de l’envelat. En doina
Faria anar la lluna, fins a clavar-la al pal.
Adés, en pac, demanaria una almoina
Als estels que riurien, pel meu cor ja malalt!
Publicat en el programa de Festa Major del
carrer de Montmany de 1948
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Per Gemma COTS

REPORTATGE

RP
La creixent demanda per
viure al barri de Gràcia i
la dinàmica del sector
immobiliari han provocat
un augment desmesurat
dels preus dels pisos en
els últims cinc anys: l’any
2003 es pagaven 3.600
euros per adquirir un pis
a Gràcia i el 2007 se’n
van pagar 5.600;
enguany, llogar una
habitació costa 380
euros al mes, un 5,6 %
més que l’any anterior

12

Gràcia respira canvis
en el sector
de l’habitatge

L

a forta inflació que ha tingut el
mercat immobiliari durant el
període comprès entre 1997 i
2006 ha donat lloc a l’alarmant
dificultat què es troben moltes famílies
per accedir o poder pagar un habitatge. A Catalunya, els preus dels pisos
s’han apujat un 245 % en aquests deu
anys, i, en canvi, l’increment dels salaris en el mateix període ha estat tan
sols d’un 30 %. Concretament, la mitjana de preus dels habitatges ha passat
dels 1.500 als 3.280 €/m2 (218 %) a
Catalunya, dels 1.700 als 3.700 €/m2
(217 %) a l’àrea metropolitana de Barcelona; i dels 1.900 als 5.800 €/m2
(305 %) a la ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el parc d’habitatges de
lloguer segueix sent insuficient i encara no és una alternativa per a aquelles
unitats familiars amb una renda familiar més baixa. Tot i que en els últims
anys hi ha hagut un augment del nombre contractes nous de lloguer, l’oferta
segueix sent escassa i amb una alça
dels preus desmesurada que ha suposat
que aquesta opció no sigui cap alternativa real a la compra d’un pis.
Aquesta situació s’ha anat agreujant en
els últims anys i des de l’Administració
s’han creat noves polítiques d’habitatge
per a Catalunya, i, específicament, per
a la ciutat de Barcelona, ja que aquesta
és una de les ciutats que ha patit un
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“Gràcia és un dels districtes amb major nombre d’habitatges de
lloguer, amb nivells similars als de l’Eixample però sense arribar
als de Ciutat Vella”

dels increments més espectaculars dels
preus tant dels habitatges de primera i
de segona mà, com dels pisos de lloguer.
Segons les dades extretes del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona, entre els anys 2003 i 2007,
la mitjana dels preus de venda dels
habitatges de primers mà ha passat
dels 3.500 als 5.900 €/m2 al conjunt
de Barcelona. Per districtes, el que ha
crescut més ha estat Sarrià-Sant Gervasi (de 4.200 a 9.300 €/m2), seguit de
Les Corts (de 3.650 a 8.900 €/m2),
mentre que la Vila de Gràcia es manté
molt semblant a la mitjana de Barcelona amb una alça dels preus dels 3.600
als 5.600 €/m2. Pel que fa a pisos de
segona mà, la tendència a l’alça i s’ha
passat dels 3.200 als 4.900 €/m2 de
mitjana a Barcelona, dels 4.050 als
6.200 €/m2 a Sarrià-Sant Gervasi i
dels 3.400 als 5.200 €/m2 a Gràcia.
En els preus mitjans de lloguer dels
habitatges a la ciutat comptal, l’augment de la capital ha estat del 9,7 als
14,1 €/m2 mensuals. En aquest càlcul,
el districte on el preu del lloguer és
més elevat és a Ciutat Vella on es
paguen 16,5 €/m2, seguit de SarriàSant Gervasi a 14,8 €/m2. El districte

de Gràcia segueix el comportament
mitjà de la ciutat i el preu del sòl es
situa a 14,1 €/m2. Tot plegat ha comportat que les rendes dels lloguers de
Catalunya estiguin molt per sobre de la
capacitat de pagament de moltes llars
amb necessitat de llogar, perquè només
un percentatge molt petit dels habitatges té avui preus per sota de 600 €
mensuals.
Com ja s’ha pogut comprovar, al Districte de Gràcia els preus dels habitatges presenten una evolució molt similar a la mitjana barcelonina, amb un
augment molt important i, actualment,
els preus dels habitatges estan una
mica per sobre de la mitjana. Si bé la
Vila de Gràcia té una tipologia d’habitatges similar al conjunt de Barcelona,
on predominen els habitatges principals ocupats com a primera residència,
sí que destaca com un dels districtes
on hi ha més habitatges de lloguer amb
nivells similars als de l’Eixample, però
sense arribar als de Ciutat Vella.
Segons el Conseller d’Urbanisme del
Districte de Gràcia, Carles Maggi, el
barri “té més o menys, la mateixa distribució per percentatge que Barcelona i,
el fet que tingui un casc antic, com és
la Vila, fa que hi hagi un percentatge
superior d’habitatges de lloguer, sovint

amb contractes més antics que a Barcelona”. Gràcia és un territori dens
amb manca de sòl on “moltes persones
d’altres barris i municipis i, també,
estrangers, l’han escollit com a residència o com un espai per treballar, fer
lleure i cultura”, però, amb tot, aquest
fet “no ha de ser un impediment perquè els nostres veïns i veïnes, principalment la gent jove, puguin continuar
vivint aquí”, puntualitza Maggi.
Aquest increment dels preus en tots els
mercats de l’habitatge i juntament amb
l’escassa oferta de pisos de protecció
oficial, ha comportat una major i
accentuada dificultat d’accés a l’habitatge de gran part de la població.
Davant d’aquest fet, tant la Generalitat
de Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions municipals
han ofert diversos plans per ajudar a
l’accés de l’habitatge. El grup dels joves
és el que ha generat una major preocupació, per la manca d’autonomia i
independència que suposa que els
joves d’avui en dia no es puguin emancipar. Però no és l’únic grup d’atenció,
ja que també es focalitzen els ajuts en
els treballadors de rendes baixes i ocupació temporal o eventual que no
poden assumir els compromisos financers per adquirir un habitatge o pagar
13
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EL PACTE NACIONAL
PER L’HABITATGE
Una dels principals acords del Govern
català ha estat el Pacte Nacional per
l’Habitatge, iniciat el 2007. En ell hi
consten cinc reptes a assolir al llarg
del període 2007–2016; i entre les
accions més destacades conten mobilitzar sòl per a 250.000 habitatges
de protecció oficial, rehabilitar i
millorar 300.000 habitatges, l’habitabilitat, mitjançant la concessió d’ajuts per a la instal·lació de 10.000
ascensors i itineraris practicables;
millorar la sostenibiitat en la construcció i en el comportament dels
edificis d’habitatges, garantir i allargar l’autonomia residencial de
35.000 llars encapçalades per persones grans (de més de 65 anys). El
pacte signat l’octubre de 2007, va
rebre nombroses crítiques des de
diversos sectors i partits polítics, perquè es considera que no hi ha suficient reserva de sòl per a habitatge
protegit i els pisos públics de lloguer i
que no es fomenta els pisos de lloguer i sí i la gestió de les immobiliàries. Amb tot, els efectes positius del
Pacte Nacional per l’Habitatge no es
faran evidents fins al 2009, i sobretot, el 2010.

14

la quota mensual de la hipoteca o el
contracte de lloguer i també en els sectors socials més febles i en risc d’exclusió social, molt especialment en la gent
gran, persones estrangeres immigrades,
famílies nombroses, famílies monoparentals i altres col·lectius en risc d’exclusió residencial.

Recursos per millorar l’accés a
l’habitatge
Des del mes d’abril de 2007, l’Ajuntament de Barcelona va assumir la gestió
del Servei d’Habitatge Jove ubicat a la
Plaça Rius i Taulet del Districte de Gràcia, després d’un acord del districte, el
Departament d’Urbanisme i la Direcció
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest servei ofereix als propietaris
que disposen de pisos buits, poder-los
llogar a persones joves (entre 18 i 35
anys) a canvi d’un seguit de garanties
com les assegurances que cobreixen el
cost del lloguer mensual. A més a més,
aquest servei també dóna a conèixer als
joves les promocions d’habitatge protegit que es construeixen a la ciutat i gestiona ajudes que atorga la Generalitat
de Catalunya. Per Carles Maggi, el Servei d’Habitatge Jove “és una de les
accions més clarament d’acord amb les
polítiques per a l’emancipació i l’auto-

nomia de la gent jove”. En aquest sentit, el conseller apunta que “s’ha d’afavorir l’oferta d’habitatge tant en règim
de lloguer com de compra orientada a
les necessitats del jovent”, és a dir, “a
preu baix i dins d’un projecte de ciutat
sostenible”, i, per això, el Servei d’Habitatge Jove i la seva Borsa d’Habitatge
“és una aposta ferma per facilitar l’accés a l’habitatge del jovent a través de
la mediació entre propietaris i llogaters” i una eina “perquè les entitats
financeres facin condicions especials,
com ara crèdits tous, per tal de facilitar
el procés d’emancipació.”
D’altra banda, una altra de les polítiques amb més tradició per a l’atenció
de les necesitats d’habitatge de la
població amb ingressos mitjans o baixos és la promoció de pisos amb protecció oficial. Malauradament, aquest
mercat en els darrers anys ha experimentat una davallada històrica i s’ha
convertit en un recurs pràcticament
inexistent. Les fortes pujades dels preus
dels habitatges han envaït el mercat
del sòl, i, en conseqüència, està essent
gairebé impossible mantenir els preus
màxims de venda dels habitatges amb
protecció oficial. Aquesta manca de sòl,
molt més evident a alguns districtes
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“El preu del lloguer segueix
creixent, al districte de Gràcia
l’any 2007 es va situar igual
que la mitjana barcelonina,
a 14,1 €/m2”
“Entre el juny i l’agost de
2008 els preus dels pisos a
Catalunya han baixat en un
1,63 % i les transaccions de
compravenda han caigut
en un 22,9 % respecte
l’any anterior”

barcelonins com és el cas de Gràcia,
suposa que “el percentatge de pisos de
protecció oficial no sigui el que ens
agradaria”, explica Maggi. Amb tot, el
govern del districte i el de la ciutat
estan treballant conjuntament per tal
de trobar solucions, i, un exemple és
que “darrerament l’Ajuntament va
adquirir l’espai on era la sala Cibeles
amb l’objectiu de construir habitatges
per a la gent gran, cosa que permetrà
disposar d’uns 50 habitatges”.
Una altra de les campanyes engegades
aquest setembre per l’Ajuntament de
Barcelona vol donar a conèixer als propietaris de pisos buits què ofereix l’administració a canvi de treure els habitatges al mercat i ampliar l’oferta de

pisos de lloguer. La intenció del consistori és incrementar l’actual parc de
pisos de lloguer a bon preu, on el percentatge dels pisos buits per barris no
difereix de la mitjana de la ciutat. El
Conseller d’Urbanisme de Gràcia explica que el motiu pel qual molts pisos no
es posen a lloguer és “per l’animadversió que produeix als propietaris el
retorn del pis en mal estat” i, en aquest
sentit, “l’administració intenta oferir
les eines legals necessàries per garantir
el retorn del pis en bon estat”.

L’habitatge, en tendència a la
baixa
Les previsions indiquen que el creixement de l’economia per enguany i els
anys posterior es situarà a unes taxes

inferiors a la dels darrers anys, a causa,
en bona mesura, del canvi de tendència del sector immobiliari i de la construcció. Diversos indicadors permeten
determinar que el creixement i l’expansió del sector s’ha estancat. Si bé l’any
2006 es van iniciar 127.000 habitatges
nous, l’any següent van ser al voltant
de 80.000, un 37 % menys. Segons les
dades del Col·legi de Registradors, la
compravenda d’habitatges va caure un
27,62 % a la primera meitat d’enguany
en relació al mateix període del 2007.
En tercer lloc, els preus dels habitatges
han experimentat una frenada gairebé
total, on s’ha passat d’un creixement
anual de l’ordre del 18% en el període
1997-2006 a un descens del -1% a
finals del 2007. I, per acabar, segons un
estudi de la Secretaria d’Habitatge, el
termini mitjà de venda d’una promoció
actualment és de 32 mesos, quan l’any
2005 era de 15 mesos, i el termini mitjà de venda d’un habitatge en el mercat de segona mà és de més de 6
mesos, quan només fa un any, se situava entre 1 i 3 mesos.
Així, podem determinar que l’any 2007
ha estat el punt d’inflexió per al sector
de l’habitatge; un canvi que es va
començar a intuir el primer semestre
de 2007 però que s’ha anat confirmant
en la segona meitat de l’any i més
accentuadament al llarg de l’any 2008.
15
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Per Míriam RODRÍGUEZ

Carme
Segura

ENTREVISTA

ET
La nova directora del
Castell de Montjuïc no
necessita ser presentada
als Lluïsos, ni a la Vila de
Gràcia, ni en l’àmbit de
les associacions socioculturals. Vital, entranyable
i propera, la Carme
Segura ens acosta al seu
nou repte professional
alhora que fa un balanç
de la seva trajectòria
personal i professional i
dels anys de presidenta
dels Lluïsos

16

Felicitats pel nou càrrec, Carme. T’ho
esperaves?
Moltes gràcies. No, no m’ho esperava
gens. Ha estat tota una sorpresa. Estic
molt contenta i em fa molta il·lusió treballar en aquest nou projecte.

Un projecte que comenceu des de zero.
Què s’hi farà al nou Castell de Montjuïc?
El Castell treballarà sobre tres eixos
bàsics, que són pau, memòria i cultura,
i ho farà a través d’un Centre Internacional per la Pau, d’un centre de la
Memòria Històrica i de la programació
de diferents propostes culturals, ja
siguin pròpies o d’altres entitats.
En el Centre per la Pau s’hi realitzaran
conferències, intercanvis, trobades i
exposicions i en el Centre de Memòria

Històrica s’explicarà la història del Castell vinculada a la història de la ciutat. I
a més a més, en tractar-se d’un equipament tan gran, amb moltes possibilitats, també oferirà espais on esperem
programar cicles i festivals culturals.

En quina fase del projecte us trobeu
ara?
Estem treballant a partir de diferents
equips, fent propostes i coordinant el
que serà el Castell. I aquest és un procés silenciós però molt estimulant, perquè estem imaginant i plantejant-ho
tot des de zero.
Primer de tot, treballem en el pla d’usos per adequar el Castell a les noves
necessitats. Parlem d’un espai d’11.000
metres quadrats on s’han d’habilitar
sales de reunió i despatxos i instal·lar
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les línies de telèfon... Paral·lelament,
ja estem estudiant i fent propostes de
contingut, i preveiem que el 2009 ja
s’hi podran realitzar les primeres
activitats.

És un espai que teníem oblidat?
És un monument molt conegut pels
turistes i poc visitat pels barcelonins i
barcelonines. Però per atraure la ciutadania, cal oferir una programació atractiva i regular. I és el que farem ara:
potenciar el Castell com un nou espai
on es realitzin activitats prou interessants perquè la gent pugi al cim de
Montjuïc.
També es vol que el Castell sigui un
centre d’interpretació de tots els equipaments i activitats que hi ha a la muntanya de Montjuïc: el Jardí Botànic, els
itineraris, la Fundació Joan Miró, el
Mercat de les Flors... La gent visitarà el
centre del Castell i podrà baixar de la
muntanya descobrint tots aquests punts
d’interès.

“Pau, memòria, història i cultura seran els tres eixos del
Castell de Montjuïc”.

“Plantejar-se des de zero el
projecte del Castell és molt
estimulant”.

podria resumir la història del Castell de
Montjuïc. És aquesta l’evolució que
haurien de seguir els centres relacionats amb la guerra i el militarisme?

I a més a més, aquesta conversió implica obrir un nou espai a la ciutadania...

Sí, potser sí. Perquè cal que recordem
d’on venim i per on hem passat, ja que
en som el resultat. De sempre, el Castell ha estat maleït i ens ha portat mals
records lligats a diversos enfrontaments. I ara, passarem de la guerra a la
pau a través de conferències i activitats
que ens permetin reflexionar sobre el
passat comú.

El Castell serà un espai de trobada que
oferirà, com tots els centres de cultura
i lleure, formació i relació. La gent anirà al Castell perquè s’hi realitzaran
propostes interessants, i es relacionaran amb altres persones a través d’aquestes activitats. Crec que és molt
necessari oferir a la societat espais de
formació –com els Lluïsos– on pots
gaudir amb els altres d’una activitat i
també pots proposar-ne de noves.

De fortalesa amb finalitats bèl·liques a
museu militar i ara a equipament municipal amb un centre per la pau i la recuperació de la memòria històrica. Així es
17
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“M’agradava defensar el projecte dels Lluïsos
perquè és sòlid i engrescador“

ENTREVISTA

“El meu pas pels Lluïsos m’ha conduït a dedicar-me a la gestió cultural”

Parlant dels Lluïsos, hi has estat vinculada tota la vida i a més, en vas ser presidenta durant 12 anys. Què recordes
més d’aquella etapa?
Vaig estar-hi un any de secretària, 4 de
vicepresidenta i 12 de presidenta; 17
anys seguits ininterromputs a la Junta
Directiva! El que més recordo d’aquella
etapa és la quantitat d’hores que hi
esmerçàvem per la feina que implica la
gestió de l’entitat. M’ho vaig passar
molt bé i hi vaig aprendre molt. A més a
més, em trobava en el meu àmbit, perquè el meu nucli d’amics també hi estava vinculat.

Què és el més t’agradava de ser presidenta?
Anar a negociar a les empreses i als
bancs, perquè m’agradava defensar i vendre el projecte dels Lluïsos, que és molt
engrescador i sòlid. I les persones amb
qui parlava notaven que jo creia en aquell
projecte i l’estimava. Per a mi, aquesta feina era una manera de tornar a l’entitat
totes les coses bones que havia viscut allà.
Ser la presidenta dels Lluïsos va implicar conèixer molta gent i establir noves
relacions i amistats. I puc dir que això
ha contribuït també en els meus avenços professionals.
18

Parlem una mica de la teva trajectòria
professional. Com vas començar?
Vaig començar com a mestra en una
escola privada i després de passar unes
oposicions, vaig ser mestra municipal.
De la docència vaig passar a dirigir el
Centre Cívic del Coll i d’aquí a ser la
secretària tècnica del Consell Municipal d’Associacions. Després, vaig ocupar durant set anys la direcció de
Torre Jussana –l’Agència Municipal
d’Associacions de Barcelona. En els
darrers anys he treballat d’adjunt a
gerència al districte de Sant Andreu i
com a consellera tècnica al de Sarrià Sant Gervasi.

De manera que sempre has estat lligada a la gestió cultural i d’entitats i també a la política dels districtes, molt propera a la societat civil...
Sí. I també aquesta trajectòria ha vingut marcada per la meva vinculació als
Lluïsos. Quan era presidenta i per la
pròpia necessitat de saber-ne més, vaig
començar a formar-me en l’àmbit de la
gestió cultural i d’entitats a partir de
diferents cursos, postgraus i màsters. El
tema em va apassionar i m’hi he acabat
dedicant. A més a més, crec molt en la
societat civil, perquè és la capdavante-

ra de totes les iniciatives i canvis que
es produeixen.
També he de dir que els Lluïsos és una
entitat molt reconeguda a Barcelona,
no només a Gràcia, i que haver-ne
estat la presidenta tants anys es considera un punt molt positiu, perquè significa que conec de primera mà el funcionament de les associacions. Aquest
fet em va obrir –i encara m’obre– portes en les tasques de gestió social, cultural i política que he anat desenvolupant al llarg dels anys.

I més enllà de la professió, dediques el
teu temps de lleure a col·laborar amb
altres activitats culturals i solidàries.
Sí, i m’agrada molt poder dedicar
temps a aquestes iniciatives. Coordino la col·lecció de Guies Temàtiques
dels Lluïsos, sóc la secretària de Barcelona Acció Solidària, que organitza
la Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental i la directora del Festival Repercussió a Canet de Mar, de l’Associació Cultural Plataforma Odeon.
Són activitats que m’omplen i em
satisfan perquè em permeten estar en
contacte amb molta gent, amb la cultura i compartir els meus objectius i
coneixements.

DDN num 47

19/9/08

09:36

Página 19

Per Leonardo ALDREY
i Sabine MEHLIN

OPINIÓ

Nous
Graciencs

OP

V

am decidir que el nostre punt
de trobada seria Barcelona. El
10 de maig aterrava el meu avió
provinent de Veneçuela i al cap
de poques hores n’arribava un altre d’Alemanya, en el qual venia la meva xicota.
Per davant, teníem plans d’estudi i
ganes de conèixer aquesta interessant
ciutat. La nostra recepció va caure en
mans d’una increïble parella amiga
veneçolana-catalana, que a més de
donar-nos hostalatge ens va mostrar els
encants de la ciutat. La primera feina
que teníem era visitar molts barris amb
l’objectiu de trobar el nostre propi pis.
Després d’explorar diferents barris de la
ciutat, vàrem acabar per enamorar-nos
d’un pintoresc pis ubicat al carrer Sant
Salvador del barri de Gràcia. Algunes
fallades tècniques en els lavabos, portes
i vidres ens van conduir a conèixer amables membres de la comunitat.
Quan un és nou en un lloc, les petites
converses del dia a dia es fan importants,
de manera que fruïm des de la senyora
que ens dóna una adreça en català fins
del turista que ens la pregunta en anglès.
Ràpidament, ens vam adonar que estàvem en un barri molt especial. Molts
catalans, places, concerts, cultura i botigues curioses. Una zona tranquil·la però
amb molta vida. Tots els caps de setmana ens trobem amb coses diferents per
fer i poc a poc trobem activitats en les
quals ens agradaria participar. Tot això
és el que es pot trobar quan es passeja
per Gràcia.
Vam poder celebrar amb els veïns la
nostra primera tradició catalana. El
“roncito” ens el va brindar el nostre
simpàtic amic gracienc Carles en la
celebració de Sant Joan a la Plaça del
Nord. Ara esperem poder participar de
més coses amb la comunitat, conèixer la
seva gent i aprendre sobre la seva cultura. Ja vam ser turistes... ara volem assaborir com és viure a Barcelona.

Per Jordi CASSO

Creure
seriosament
o no creure

P

er una interferència a la meva
ràdio, m’he topat amb un sermó
horrorós i apocalíptic. M’ha semblat tan i tan fora de to que l’he
escoltat atònit fins al final. M’he sentit
transportat als més carques i foscos
moments dels anys quaranta, quan gràcies
a l’inoblidable Mossèn Penina, aleshores
director espiritual dels Lluïsos, vam poder
rebre l’aire fresc dels moviments renovadors de les esglésies europées, sobretot de
l’alemanya i la francesa i això ens va allunyar de la nefasta influència nacionalcatolicisme. Tenim un deute impagable amb
Mossèn Penina i el seu genial mestratge.
Aquest sermó que, accidentalment, he
sentit per ràdio i que he esbrinat procedia de l’emissora dels grups protestants
més fonamentalistes, m’ha recordat novament el profund trencament que s’ha
produït entre els actuals plantejaments
de la fe, valents, seriosos, documentats i
positius i el món religiós ancorat en el
passat, carregat de prejudicis, de mites i
d’ignorància que la cultura moderna ha
de refusar a la força.
El més greu és que aquesta situació
regressiva és compartida per una bona
part dels clergues i de la jerarquia de
moltes esglésies.
D’altra banda el nostre món planteja en
ple segle XXI un munt de reptes, de problemes i d’interrogants, davant dels quals
no serveixen de res els plantejaments
religiosos del segle XIX, que ja no van
servir per ajudar el món de la Il·lustració
i de la Revolució Industrial.
Aquesta és la tasca que, amb coratge està
emprenent un nombre creixent de pensadors i mestres espirituals de totes les
grans religions. Cercant punts comuns
entre totes elles per poder oferir camins
positius al nostre món i al futur. Potser
en lloc del tradicional dilema “creure o
no creure”, ens hauríem de plantejar el
dilema “creure seriosament o no creure”.
19

OPINIÓ

DDN num 47

19/9/08

09:36

Página 20

Per Joan LIZANDRA

Per Joan LAFARGA

Et molesta, si fumo?
doncs sí !!!

Festa Major 08:
estat de la qüestió

F

L

a un parell d’anys va entrar en vigor una suposada
normativa antitabac, consistent a no deixar fumar als
llocs de feina, i a restringir al màxim les àrees on es
permetés fumar en espais públics. Aquesta llei, però,
no va tenir en compte que hi ha moltíssima gent amb feines
lligades al món de l’hosteleria, la restauració i l’oci nocturn
–com són els cambrers i els cuiners–, de manera que se’ls va
discriminar, considerant que la seva tasca professional no era
prou digna de ser tinguda en compte. I així va ser que, a discoteques, bars i restaurants petits es va permetre deixar
fumar als seus clients, mentre que als establiments grans de
més de 100 metres quadrats era obligat separar zones per a
fumadors i no fumadors, llevat que explícitament es prohibís
fumar a tot arreu.
El resultat de l’aplicació de la llei ja el sabem tots: establiments petits que semblen clubs de fumadors, i establiments
grans amb zones separades per inofensius envans que no van
rebre mai lliçons de com retenir el fum, o fins i tot “biombos” darrere dels quals sembla que hi hagi d’haver alguna
ballarina de cabaret, canviant-se de roba...
Pel que fa a mi, ja des de molt abans de l’aplicació de la llei,
que no entro, per convicció, allà on es fuma, i us confesso
que això ha restringit força les meves opcions d’oci nocturn,
sobretot els caps de setmana. Però ara tampoc no us vull fer
pena ni em vull “vendre” com una persona solitària i desemparada que llança un SOS perquè no sap què fer els dissabtes a la nit. Si us dic que la Llei antitabac ha restringit les
meves opcions d’oci, us estic dient, de retruc, que he descobert noves maneres –i molt sanes– de passar-m’ho bé, fins i
tot en solitari, els caps de setmana.
Balls tradicionals a l’aire lliure, passejades a peu per Barcelona amb algun amic, o fins i tot, alguna pujada tranquil·la
amb bicicleta fins a dalt de tot del Tibidabo –de debò, que
les vistes són espectaculars...– poden formar part de la meva
agenda, les nits del dissabte.
Una agenda força atípica, oi? Hi ha qui em diu sovint que
tinc una forma d’actuar “socialment perillosa”, ja que sempre
m’acomiado abans d’hora dels meus amics, tan bon punt els
veig fermament decidits a entrar a bars plens de fum. Però,
com que són amics meus, ja saben com penso, i també saben
que no m’ho prenc malament, quan els veig tan decidits a
prescindir de la meva companyia, i a sortir d’aquell recinte,
al cap de dues hores, amb la salut força més tocada que
abans d’entrar-hi... Quan l’amistat és autèntica, no ens calen
gaire explicacions, ni a ells ni a mi...
20

a Festa Major és la manifestació social més important
de Gràcia i això ens obliga a fer-ne el balanç tan bon
punt acaba. Aprendre dels errors i també dels encerts
ens assegura continuar caminant.

La Festa Major va passar per un moment molt delicat l’any
2004 que va marcar un punt d’inflexió. Va ser l’any que va
coronar el tot s’hi val alimentat per l’Ajuntament progressista de
Barcelona amic del prohibit prohibir. Tothom feia el que volia.
La crida era clara: veniu a Gràcia, territori sense llei, que us ho
passareu bé. Això va culminar en una Festa Major assetjada per
festes incíviques d’indesitjables que hi parasitaven: festes alternatives a les places Rovira, Joanic i del Diamant. Els veïns van
dir prou i la societat gracienca es va revoltar democràticament. Es van recollir signatures, es van escriure articles i vam
començar un camí de no retorn. Més tard l’elecció de Ricard
Estruch com a president de la Federació Festa Major seria la
millor notícia per a una Festa Major que reclamava canvis.
Ara ja no hi ha festes alternatives a la plaça Rovira perquè els
veïns (els que hi viuen, vull dir) s’han apropiat de l’espai. A
Joanic i a Diamant, igualment. És cert que encara calen decisions valentes però quan hi ha unanimitat en el diagnòstic
és més fàcil de prendre-les.
El camí està traçat. S’estan recuperant unes festes d’escala
humana, on només s’hi trobi bé qui vingui a divertir-se civilitzadament. Ningú més. Deixar els actes de gran format perquè
la trama urbana de Gràcia no ho permet.
La Festa Major no és un element estàtic i no es pot deixar
mai de pensar en el futur, sinó el futur ens acabarà encalçant. Així, caldrà extirpar-hi elements de perill. Caldrà que
les festes alternatives abandonin el nucli històric de la vila
per anar a la perifèria, on seran més fàcils de buidar, i que el
Districte eradiqui nuclis de festa il·legals com Ros de Olano/Torrent de L’Olla, on sense cap guarnit (element indispensable per fer Festa Major) s’ha programat al marge de tot
sentit comú. Per altra banda, continua clamant al cel com
des del Districte encara es tolera una festa d’ocupes en un
solar del Torrent de l’Olla/Siracusa.
En resum, la Festa Major 08 ha anat bé. S’ha vist en la qualitat dels guarnits i de la programació. Els conflictes s’han produït fora dels horaris marcats i en punts molt identificables
(i identificats). El punt d’inflexió que va marcar aquella perillosa Festa Major de 2004 i la valenta reacció social posterior van valer la pena. Que Federació Festa Major, veïns i Districte vagin units serà el millor servei per a la Festa Major de
2009, que ja s’acosta.
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Per Susanna ÁLVAREZ

Per Josefina ALTÉS

Què
n’opineu?

Un vol
per l’aeroport

L

Ú

a darrera reestructuració del Des del Nord va portar
el meu article a aquesta secció d’opinió.

No hi vaig tenir cap inconvenient, és clar –l’important és
col·laborar–, però un cop vaig rebre el butlletí a casa, el vaig
fullejar i vaig veure que el meu article –i algun altre d’aquesta
secció, si em permeteu dir-ho–, no hi encaixava gaire.
Vaig voler esmenar-ho en l’article següent (aquest que llegiu),
però no tenia gaire clar sobre quin assumpte podia opinar.
I vet aquí que se celebra una Eurocopa de futbol i s’inicia un
cop més la polèmica: hem d’anar amb la selecció espanyola o
en contra?

ltimament, per motius de feina, passo força hores
als aeroports. He descobert un món desconegut.

Entrar a la sala d’espera ja és tot un repte, perquè t’has de
treure el rellotge, el cinturó, les sabates i tot per passar per
aquella porteta màgica que, malgrat tot el que t’has tret,
sempre té un timbre que sona. I et quedes com si fossis un
delinqüent i t’haguessin descobert. Immediatament, et passen la vareta màgica de dalt a baix i sona el timbre que ha
descobert el botó metàl·lic dels pantalons, una clau oblidada
a la butxaca, o el gafet de... sempre hi ha alguna cosa que fa
sonar el maleït timbre.
Com si et fessin un favor, et deixen passar i et tornes a posar
el rellotge, el cinturó, les sabates...

Què n’opineu?
Potser molts de vosaltres ho tindreu claríssim (no cal ni opinar), però la realitat –per una vegada en molt de temps, els
bons resultats de la selecció espanyola de futbol en un campionat– ha fet que més d’un i de dos es trobessin davant del
televisor per seguir els partits d’aquesta selecció.
Per desgràcia, el més difícil és separar esport i política. Si els
polítics permetessin que existissin les seleccions catalanes no
tindríem cap problema, oi? Però llavors el conflicte el traspassaríem als esportistes, que haurien d’escollir la selecció amb
la qual voldrien participar en els diferents esdeveniments
esportius de la temporada.
Què hem de fer? Estar contents amb el triomf de la selecció espanyola a l’Eurocopa de futbol? Tristos? Emprenyats? Indiferents?
D’aquí quatre dies mal comptats comencen els Jocs Olímpics
de Beijing, i els esportistes catalans que competiran sota la
bandera espanyola segur que seran molts... o sigui que ja hi
tornarem a ser!!!

Seguidament busques la porta per on has d’embarcar, però
sempre amb l’orella fina, escoltant per si et canvien en algun
moment la porta, o et diuen que surt amb retràs, o senzillament et diuen que s’ha suspès el vol i que vagis al taulell
d’informació.
Si tens sort, l’avió surt a l’hora prevista. Fantàstic!! Si no tens
sort –i ho dic per experiència– no saps quan sortiràs, amb el
que representa perdre el vol d’enllaç que tenies previst agafar i que et feia arribar a temps al teu destí.
També vull parlar del que fan les persones mentre esperen
l’hora de pujar a l’avió. Algunes obren l’ordinador portàtil i
treballen, com si els fes por perdre el temps. D’altres mengen
o fan un cafè en un dels moltíssims bars que hi ha per triar i
remenar el menú que més t’agradi. D’altres es dediquen al
shopping que no és altra cosa que comprar a les botigues
free que, segons diuen, ho tenen tot bé de preu. Potser sí
que ho tenen bé de preu, però jo no ho he vist pas. Hi ha
botigues de marca, a preus impagables, i el més curiós és
que la gent compra per distreure’s o perquè s’ha adonat que
ha oblidat el souvenir per a la tieta.

Bé, per acabar –o no–, tothom és lliure d’opinar el que vulgui, però jo confesso que el joc de la selecció espanyola de
futbol en aquesta Eurocopa m’ha encantat, principalment el
de jugadors catalans (i aquí hi hauria d’incloure Iniesta?) que
han estat a un gran nivell, sobretot Xavi, que ha estat nomenat el millor jugador d’aquest campionat (com han dit a TV3,
“el primer jugador català a aconseguir aquest guardó”).

Després veus sortir els qui arriben amb l’avió i quan encara
no tenen el peu fora ja connecten el mòbil per informar adequadament la família de la seva arribada. I també els que
passegen amunt i avall parlant per telèfon en veu prou alta
com perquè tothom s’adoni que han fet un negoci excel·lent
en aquesta visita al client de torn.

Què n’opineu?

Tot un món, això dels aeroports.
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4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
Creieu que els col·lectius
alternatius han de tenir
un espai per celebrar
la Festa Major?

22

Per Anna Maria MARISTANY

Per Alicia FERNÁNDEZ

L

Gràcia, ja fa una bona colla
d’anys que hi ha una tradició
de fer Festa Major per part de
col·lectius no vinculats a la
Federació Festa Major. La Federació
–dit sigui de passada– és l’entitat que
aglutina els veïns i les veïnes de carrers
i places, que realitza activitats festives
en altres espais i amb altres entitats,
activitats imprescindibles per a la diversitat de la mateixa festa.

a Festa Major a Gràcia és un
dels fets que dóna més vida a la
nostra Vila. Dóna vida per la
gent que treballa de valent
durant els mesos previs de la festa per
engalanar de millor manera els seus
carrers. Dóna vida perquè la Vila pren
color i frescor en el sempre xafogós
agost. Tothom ha de poder gaudir de la
festa, de la nostra festa!!
Per a CiU qualsevol col·lectiu té el dret
de poder celebrar la Festa Major de
Gràcia mentre compti amb el suport
dels veïns i sobretot de la Federació de
Festa Major de Gràcia, que és la veritable ànima d’aquesta festa. Una altra
cosa és que determinats col·lectius vulguin fer "festes alternatives". La pregunta és: festes alternatives a què? Si
realment volen fer la seva festa "alternativa" que la facin en una data "alternativa" a la nostra Festa Major.

A

ICV-EUiA vol donar valor als acords
polítics aconseguits per consens i, per
això, creiem que aquests col·lectius
poden disposar d’un espai per fer Festa
Major seguint la línia del punt 2 dels
acords aprovats per unanimitat al Consell Plenari del Districte de maig de
2005, fruit del debat que es va dur a
terme, i que diu: “Garantir que, prioritàriament, al darrere de cada punt de
festa, hi hagi un grup de veïns i veïnes
del propi carrer o plaça implicats en
l’organització. Si més no, per a dur a
terme l’activitat festiva cal que es compti amb la predisposició positiva i àmplia
dels veïns que hi viuen. El Districte
establirà, d’acord amb la Federació Festa Major, mecanismes adequats que
permetin vetllar per aquesta garantia.
En cap cas s’autoritzarà a fer Festa
Major a col·lectius que no acceptin la
normativa en matèria d’horaris, decibelis, etc., definits de comú acord entre la
Federació Festa Major i el Districte.”
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Per Roger AMIGÓ

Per Xavier FLORENSA

Per Olga CODINA

L

algrat que els col·lectius
alternatius no formen
part de la Federació de
Festa Major de Gràcia,
des de fa anys desenvolupen una sèrie
d’activitats lúdiques durant la Festa
Major. Crec que els darrers anys han
anat adaptant els continguts de la seva
programació al context de la Festa
Major de Gràcia i han millorat les seves
relacions amb la Federació, aspecte
que considerem positiu.

M

E

a Festa Major de Gràcia s’emmarca dins les activitats organitzades per la seva Federació. Es
tracta de l’entitat mare de la Festa, la que coordina, organitza i compta
amb aquells col·lectius (comissions, places, espais, etc.) que tenen la voluntat
de sumar esforços perquè la Festa sigui
de la millor qualitat possible.
Hi participen, doncs, molts grups de
persones que creuen en la festa del
barri, una festa que ha tingut, té i tindrà
molta projecció externa, però que treballa dia a dia per aprofundir en el seu
vessant més intimista i personal, d’acord
amb la idiosincràsia de la gent de
Gràcia.
En aquest sentit, el que ha de continuar
fent la Federació és seguir en la línia de
sumar totes les maneres d’entendre la
Festa dins de les característiques que la
identifiquen, amb col·lectius de totes les
edats, intergeneracional, amb una
comunicació constant i fluïda que permeti el consens i assoleixi l’objectiu d’adaptar-se a totes les realitats.

Ens sembla bé que aquests col·lectius
trobin un espai durant la Festa Major,
sempre que estigui consensuat amb la
Federació de Festa Major i el Districte
de Gràcia. Creiem que els col·lectius
alternatius, malgrat que no formen
part de la Federació de Festa Major,
han de tenir els mateixos deures que té
qualsevol carrer que fa festa, pel que fa
al respecte amb els veïns, el compliment dels horaris establerts o la cura
de l’espai públic, entre d’altres. Tot això
ens ha permetre compatibilitzar les
diferents maneres de viure la Festa
Major de Gràcia i col·laborar al bon
funcionament d’aquest patrimoni cultural que els graciencs i gracienques
tenim en la nostra Festa Major.

ls col·lectius alternatius ofereixen una oportunitat d’oci, cultural i d’esbarjo oberta a tots
els ciutadans i les ciutadanes.
Aquesta intencionalitat és complementa amb el significat i sentiment de la
Festa Major: una celebració de tots el
veïns i veïnes dins en marc de festivitat
i pertinença al barri.
A més a més, han sorgit grups de persones que aposten per oferir alternatives a les festes i celebracions programades, amb objectius variants i específics. En tots els cassos enriqueixen el
catàleg d’esdeveniments i actes, fent
més àmplia l’oportunitat de gaudir i
formar part d’una festa de tots i totes i
per a tothom.
Creiem, doncs, que tot els programes,
són complementaris –no excloents–
que es poden donar en el mateix espai
amb una coordinació, convivència i
respecte imprescindibles que ens permeti gaudir-ne a tots.
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Per Àngel GARRETA

DE

Cent anys de
Club Esportiu
Europa

El 2007, el club gracienc
celebrava el centenari.
Repassem ara els seus
orígens, les fites i els
jugadors que han protagonitzat aquests cent
anys d’història

E

l Club Esportiu Europa, tal com
el coneixem avui dia, neix el
1907. Llavors, dos modestos
clubs van decidir fusionar-se
per poder assolir més altes fites dins el
futbol català. Quan es va haver de buscar un nom per a l’equip, van aprofitar
el nom d’un club a punt de desaparèixer i del qual quedava la fitxa lliure: el
FC Europa. D’aquesta manera la nova
entitat s’estalviava gastar més diners en
un nou registre federatiu. Amb un petit
canvi al nom, naixia el 5 de juny de
1907 el "Club Deportivo Europa" al
desaparegut Bar Bodega La Roca. El
primer president en la història de l’en-

24

titat fou Rodolf Collell Admetller, qui
va dirigir l’entitat fins al 1911, quan va
passar a ser vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Al llarg de la
seva història i fins a la data, l’Europa ha
tingut 29 presidents.
Als inicis, l’equip vestia amb ratlles verticals blanques i blaves, però amb el
pas dels anys va canviar la samarreta
per un coll llarg, tancat en forma vertical, que es va aplicar per primera vegada la temporada 1917-1918. La històrica “V” en forma d’escapulari que ara
llueix la samarreta del club és originària de la primera temporada a Primera
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“La web oficial del club escapulat (www.ceeuropa.cat) és la web
gracienca més visitada diàriament i ha estat guardonada amb
diversos premis catalans i estatal”

divisió (1929). L’element es va incorporar a la samarreta perquè en aquella
època era moda que els nens vestissin
amb un escapulari a la roba i, en la
part esportiva, molts porters de l’època
incorporaven l’escapulari com a element visual diferencial dels jugadors
de camp als seves equipaments.

que va acabar amb un marcador curiós
en aquest esport (8-2) a favor de l’Europa. D’aquesta manera es pot afirmar,
sense exagerar, que la història dels dos
principals esports del país no es poden
entendre sense l’Europa.

Els anys 20 van ser l’etapa daurada del
club. L’Europa va guanyar el seu únic
títol de lliga absolut l’any 1923, al
Campionat de Catalunya (encara no hi
havia lligues estatals) en superar el FC
Barcelona. Aquell títol li va servir per
disputar la Copa del Rei, va arribar a la
final i la va perdre en una desafortunada jornada contra l’Athlètic de Bilbao
per 0-1. Com a històric de l’època, l’equip gracienc va tenir l’honor, al costat
de nou clubs més, de fundar la primera
lliga de Primera Divisió de la història
(1928). L’Europa ha jugat a Primera un
total de tres temporades.

Esportivament, l’Europa ha militat cinc
temporades a Segona A, als anys 60, on
va estar proper a retornar a Primera
Divisió. Des de llavors fins ara, l’Europa
s’ha convertit en equip matagegants. En
aquella època, va eliminar el ‘Zaragoza
de los cinco magníficos’ de la Copa
del Rei i, més recentment, a l’estimada
Copa Catalunya, l’Europa va fer el
doblet en títols les temporades 19961997 i 1997-1998 en guanyar a les
finals el primer equip del FC Barcelona.
Diversos campionats de Catalunya de
bàsquet i, a principis del segle passat,
d’atletisme, completen un palmarès força important per a una entitat actualment modesta.

Entre tota aquesta història futbolística,
l’Europa va tenir temps de ser pioner
també en bàsquet. El club gracienc,
juntament amb el CE Laietà, va ser el
primer a disputar un partit oficial de
bàsquet a tot l’Estat espanyol, partit

De les files de l’Europa han sortit jugadors
de renom, com va ser Manel Cros a principis de segle (rivalitzant amb el blaugrana Samitier), el porter Bordoy o un altre
porter etiquetat com un dels millors de
tots els temps: Antoni Ramallets.

Altres grans figures del futbol han vestit en algun moment la samarreta escapulada: Zcibor, Mauri, Gonzalvo III o,
més recentment, l’actual entrenador de
l’Espanyol, “Tintín” Márquez.
Durant l’any 2007 i la temporada
esportiva 2007-2008, l’Europa ha
estat objecte de reconeixements i
moments socials importants amb
motiu del seu Centenari. L’entitat ha
estat guardonada amb la Creu de Sant
Jordi, la Real Órden del Mérito Deportivo i la Medalla d’Or de l’Ajuntament
de Barcelona, entre altres reconeixements d’institucions i entitats del món
de l’esport.
El passat 5 de juny de 2007 va celebrar-se, en el dia dels 100 anys de vida
del club, el partit del Centenari, a l’estadi Nou Sardenya, davant el Club Atlético Osasuna. Fa poc, a finals de maig,
el Reial Club Deportiu Espanyol també
va visitar el recinte gracienc per fer-hi
el partit de cloenda. Enmig dels reconeixements i els partits de futbol, el
club ha estrenat una pel·lícula documental del Centenari, filmada per Carles Balagué, i que s’inclou entre els
únics clubs amb documental propi a
25
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Espanya, que són el FC Barcelona, el
Real Madrid, l’Athlétic de Bilbao i el
CE Europa.
Formativament, la base esportiva de
l’Europa és la més alta en fitxes federatives de tot l’Estat (al club hi competeixen més de 1.400 esportistes). Els principals equips de futbol masculí de base
estan a la Divisió d’Honor (la màxima
categoria possible al futbol espanyol) i
en el vessant femení els dos principals
equips de noies militen als equivalents
a la Segona A i Segona B masculines.
Actualment, el club ha revaloritzat el
terme de club “esportiu” amb la pràcti-
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ca de tres esports sota la seva samarreta: futbol, bàsquet i futbol sala. El Club
Esportiu Europa compta avui dia amb
gairebé 2.000 socis i gestiona dos
recintes de futbol (el Nou Sardenya i el
Camp de l’Àliga) i unes pistes poliesportives (la Creueta del Coll).
Més enllà de l’esport, l’Europa també és
pioner a nivell comunicatiu. La web oficial del club escapulat (www.ceeuropa.cat) és la web gracienca més visitada diàriament i ha estat guardonada
amb diversos premis catalans i estatals.
Està considerada avui en dia una de les
millors webs, comptant fins i tot les

DADES D’INTERÉS
La web oficial del club escapulat
www.ceeuropa.cat
La televisió online del club
www.europatv.cat

dels clubs de més alt nivell esportiu.
De la mateixa manera, la televisió online del club (www.europatv.cat) és la
degana de les TV online a l’Estat espanyol i la primera televisió de club per
Internet al continent europeu a emetre 24 hores.
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Per Josep Anton FOZ

DESCOBREIX LA TERRA

El Montsant
CARTOGRAFIA RECOMANADA:

DT
La gran muralla rocallosa del Montsant sembla
posada a propòsit per
tancar per ponent les
terres del Priorat, quan
ens hi acostem des de
la costa tarragonina ja
ens adonem de la seva
magnitud. Barrera
infranquejable o
al·licient que estimula
la nostra curiositat?

El Priorat, Mapa comarcal de
Catalunya, escala 1: 50.000.
Mapa del Montsant del Centre de
Lectura de Reus, escala 1:20.000.

en grans llaçades i un cop dalt de la
carena la seguirem a l’esquerra, fins al
Piló dels Senyalets (1.109 m) visible per
la gran fita de pedres que el culmina.

D

es de temps antics, els habitants d’aquestes contrades han
explorat cada pas, cada escletxa i amb el temps han traçat
els agosarats camins que travessen la
cinglera pels seus graus. A dalt, en les
petites comes protegides del vent, els
pastors van trobar tendres pastures per
als seus ramats, els ermitans llocs recòndits per al seu retir i els traginers dreceres que escurçaven el camí cap a les fèrtils planures de les Garrigues. Us invitem
a conèixer aquests indrets i a gaudir de
la seva bellesa.
El camí passa per graus i camins plens
de pedruscall, cal anar ben calçat, el
desnivell és de 400 metres i la durada
de 4 hores, aproximadament.

Aproximació
Anirem per l’autopista AP-7 en direcció
a Tarragona. Prendrem la sortida que
indica Reus est i seguirem en direcció a
Falset. Passat Reus trencarem a la dreta
en direcció a Les Borges del Camp,
Alforja i Cornudella. Des de Cornudella
surt la carretera que ens durà a la Morera de Montsant, on deixarem els cotxes.

Itinerari a peu
Sortirem del poble per la part alta
direcció sud, tot seguit trobarem una
bifurcació on s’indiquen diversos
camins, nosaltres seguirem el que indica
“Grau de la Grallera”. Pujarem pel grau

Seguirem per la carena en direcció oest
fins a trobar el Pi Cugat, arbre solitari
fàcil d’identificar en mig del pedregar.
Des d’aquí baixarem cap al nord, deixant la carena principal. Una sendera
poc visible ens portarà de dret al Clot
dels Cirers. Abans caldrà salvar un graó
rocallós que es baixa millor per la dreta.
Aquest indret té un encant especial: l’abundància d’herba, l’aigua que regalima
de les roques recollida en uns cóms i el
cingle que configura un espectacular
amfiteatre, contrasten vivament amb tot
el paisatge de l’entorn.
Partirem del Clot dels Cirers seguint la
sortida d’aigües en direcció nord, en
pocs minuts, trobarem un caminoi ben
marcat a l’esquerra que, en forta pujada, ens retornarà a la carena d’on veníem una mica a l’oest del Pi Cugat. Baixarem cap al sud seguint algunes fites
que ens duran a la sendera que porta al
Grau de Salfores. Al cap de 10 minuts,
pujarem a l’esquerra en direcció est. L’itinerari ressegueix una cornisa espectacular. Les vistes són esplèndides. Arribarem a una petita balma sota d’uns grans
blocs de roca, som al Racó de Missa. Al
cap de pocs metres, el corriol emprèn
una sobtada baixada. Poc a poc baixem
en direcció a La Morera, que ja es fa
visible a la nostra esquerra. El camí es
torna planer i després, en una suau
pujada, ens retorna al punt de partida.
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Per Medir CUGAT

Per David MONTFORT

El Caire
i l’edifici Iaqubian

Parlem amb
la boca gran?

R

A

quest cop us parlaré d’una
gran ciutat i una gran novel·la.
Quan el turista arriba a Egipte
el portaran a Luxor, Aswan, la
Vall dels Reis o Abu Simbel on podrà
admirar la grandiositat de la primera
gran cultura de l’antiguitat, la faraònica,
de ben segur el principal objectiu abans
d’emprendre el seu desitjat viatge
a Egipte. Però un cop allà també
es deixarà captivar per la immensitat del Nil, la gran font de
riquesa del país durant molts i
molts anys i per una gent que
han fet de la seva remota història la seva font de vida. Després d’uns quants dies navegant riu amunt de cop i volta
es trobarà al mig d’El Caire.
Davant de les piràmides de
Gizeh es deixarà portar per
la majestuositat d’una obra
increïble a ulls actuals.

Però serà passejant pels carrers de la ciutat, comprant al
gran mercat de al-Halili o prenent el tè en unes de les tradicionals cafeteries on grans intel·lectuals han passat llargues
estones quan descobrirà una ciutat que no esperava. És evident que avui no descobrirem Egipte però un dia llegint
Terenci Moix vaig descobrir que a El Caire no només hi havíem d’anar per les famoses construccions faraòniques si no
que de ben segur ens passaria com a ell li va passar, que ens
deixaríem captivar per l’Egipte àrab i per una ciutat única
que sap viure en un caos permanent però on tothom viu amb
una estranya felicitat a ulls nostres. I tot això lligat amb la lectura d’una de les grans novel·les sobre El Caire, L’Edifici Iaqubian, d’Alaa Al Aswani. L’autor a través dels inquilins de l’edifici que dóna nom al llibre ens va introduint en la complexa
societat egípcia i ens acosta a temes tabú en aquell país, com
l’homosexualitat o el fonamentalisme religiós. Amb moments
especialment durs l’autor ens mostra amb una gran habilitat
la complexa societat cariota en un exercici brillant. I a més
estem de sort, actualment podem trobar aquesta novel·la en
català amb una brillant traducció de Pius Alibek, gracienc
d’adopció. Tot plegat absolutament recomanable.

BÚSTIA VERDA

RECOMANEM

DDN num 47

V

A

questa columna
sempre s’ha caracteritzat pel seu to
amable i formatiu.
Aquesta vegada canviarem de
to i serem crítics.

El passat mes de maig, quan
el nostre país estava en
situació de sequera, eren
moltes les boques que s’omplien amb mesures d’estalvi
d’aigua, necessàries, i d’altres
que tenien a veure amb la millora dels nostres recursos. En
resum, ens havíem tornat tots ecologistes fins a la medul·la.
Des dels Lluïsos de Gràcia, sense més pretensions que donar
a conèixer petites històries que afavoreixen la cultura del
reciclatge i la pràctica de bones maneres ambientals, també
volem ser crítics quan creiem que alguna cosa ens manca a
l’hora de ser una entitat verda, amb tots els ets i els uts.
Tots aquells que entraven
als lavabos es van adonar
que al costat de l’interruptor del llum es va posar un
cartell demanant que s’apagués el llum i així contribuir
a l’estalvi d’energia. En total
sis cartells, situats als lavabos del vestíbul, primer pis i
de la pista de bàsquet, tant
d’homes com de dones.
Durant un mes es va fer el
control de tancament dels
llums en el moment que
l’Anna, conserge de l’entitat,
revisava l’entitat abans de
tancar les portes.

CONTROL (29 DIES)
Lavabo homes vestíbul:
0% d’estalvi. Cap dia va acabar amb el llum tancat.
Lavabo dones vestíbul:
48,2 % d’estalvi. 14 dies
només amb el llum tancat.
Lavabo homes 1r pis:
20,7 % d’estalvi. 6 dies
només amb el llum tancat.
Lavabo dones 1r pis:
34,5 % d’estalvi. 10 dies
només amb el llum tancat
Lavabo bàsquet:
55,2 % d’estalvi.
16 dies amb el llum tancat.

El resultat d’aquest control ha estat força negatiu i dóna
molt per reflexionar. La mostra pot ser variable segons la
hora en què es fes l’estudi i moltes preguntes ens poden
venir al cap: els homes som menys ecològics que les dones?
En fi, seria un debat interessant.
Com sempre, al final cal posar mesures correctores, i aquells
que s’hi hagin fixat, al lavabo d’homes del vestíbul, ja hi ha
un temporitzador.
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Per Centre de Normalització Lingüística de BARCELONA

Per Mossos d’ESQUADRA

Voluntariat
per la llengua

Consells de seguretat
internet segur
per a joves

?

SEGURETAT

QUÈ FAIG SI...?

DDN num 47

E

l 2008 uns 1.300 membres del VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA obriran una porta als qui s’inicien a parlar en català a Barcelona. Voluntari
i aprenent conversen 10 hores, una setmanalment. L’aprenent parteix de coneixements bàsics, i amb
les trobades guanya fluïdesa i va incorporant el català
com a llengua quotidiana de manera natural. Així s’afavoreix, alhora, el coneixement del nostre context i l’acostament de cultures.
Les nostres recomanacions per al voluntari:
• N’hi ha prou que parli normalment el català: no
calen títols. No ha de fer de mestre: es tracta de
mantenir un diàleg distès i espontani perquè l’aprenent es deixi anar. Si se’l corregeix ha de ser
amb moderació i tenint en compte si l’aprenent vol
ser més o menys corregit.
• Podeu conversar fent un cafè, o passejant, o visitant
un lloc interessant, o comentant un text.
• Ha de parlar una mica més l’aprenent que el voluntari, perquè li costa més. Feu que hagi d’expressarse, i tingueu en compte els seus interessos.
Des del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona us proposem un aprenent tenint en compte el
vostre temps disponible, la proximitat a la vostra zona
habitual i altres preferències que ens manifesteu; us
posem en contacte i facilitem suport i assessorament.
I a l’estiu no tanquem... us hi esperem!

PER MÉS INFORMACIÓ:
Altes: www.vxl.cat

Informació: 93 435 66 85

S

No parlis amb desconeguts:
És el primer que ens ensenyen
els nostres pares. El problema
en el ciberespai és reconèixer
aquest desconegut. La gent del
xat entra a casa teva a través
del teu ordinador. Encara que
al nostre domicili estem
segurs, no coneixem la persona amb la qual estem connectats. A la xarxa, qualsevol es
pot emmascarar i no hem d’explicar detalls personals.

Si navegues per Internet segueix aquests consells, els quals t’ajudaran a gaudir amb seguretat d’Internet:
• Quan naveguis o et comuniquis per Internet, no enviïs
fotos, ni donis mai les teves dades a ningú. Tampoc publiquis res en el teu bloc que et pugui identificar a tu o als
teus amics.
• Controla la teva llista de contactes de missatgeria instantània i guarda la teva contrasenya en secret.
• Potser facis noves coneixences. Recorda que la gent no
sempre és tan legal en la realitat com demostra per la xarxa.
• A la xarxa hi ha gran quantitat de coses bones i certes,
però també n’hi ha de dolentes i falses.
• Fer un xat pot ser divertit, però si algú et molesta o et fa
sentir incòmode o preocupat, surt de seguida i digues-ho
a algú de confiança.
• El correu electrònic i la missatgeria instantània són uns
grans invents. Però per a la teva seguretat no obris ni llegeixis missatges o fitxers que t’enviï alguna persona desconeguda.
• Si vols comprar o fer alguna cosa per Internet que pugui
costar diners a la teva família, parla’n abans amb ells.
• Ves amb compte amb el que et descarregues de la xarxa
(virus, programes espies) i la música o pel·lícules protegides per la llei de la propietat intel·lectual.
• A la xarxa hi ha molta informació fiable, però també n’hi
ha de dubtosa.
• Si vols estalviar-te possibles problemes i ser un bon ciutadà en línia, actua correctament i evita fer res que pugui
perjudicar altra gent, perquè pots estar cometent algun
delicte, com per exemple: AMENAÇAR, DIFAMAR, ATACAR EL DRET A LA INTIMITAT ENVIANT FOTOGRAFIES DE COMPANYS.
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QH

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Acte de
signatura
Exposició de del Banc
Sant Medir del Temps

E

l passat 9 de juny va tenir lloc als
Lluïsos l’acte de signatura de l’acord de col·laboració del Banc del
Temps de Gràcia, que des del mes d’abril es
troba ubicat en aquesta entitat.

E

ls Lluïsos i Federació de Colles de
Sant Medir van presentar el passat
mes de juny l’exposició fotogràfica
“L’altre Sant Medir”, una original aproximació a la festa gracienca a través d’un disseny innovador.
Les fotografies que integraven la mostra
havien estat realitzades per estudiants de la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona. Claudi Carreras, professor del
Departament d’Imatge d’aquesta universitat, va coordinar l’exposició, que es va
poder visitar al vestíbul dels Lluïsos entre el
6 i el 30 de juny.

Van assistir-hi el Sr. Ricard Gomà, segon
tinent d’alcalde i regidor d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, el
Sr. Guillem Espriu, regidor del Districte de
Gràcia i la Sra. Elvira Méndez, directora
general de Salut i Família, entitat que gestiona els bancs del temps. El Sr. Jordi Casassas, president dels Lluïsos, els va donar la
benvinguda i va ser l’encarregat de presentar l’acte.
Tots els presents van coincidir a destacar el
caràcter integrador del projecte del Banc
del Temps, que afavoreix les relacions de
veïnatge i fomenta l’ajuda entre les persones.
La iniciativa del Banc del Temps promou els
intercanvis de temps, bàsicament per a tasques d’atenció a gent gran o criatures.
També fomenta els espais de trobada entre
persones, tot estimulant la confiança i ajuda mútua
En el transcurs de l’acte es va projectar un
vídeo realitzat amb motiu dels 10 anys del
Banc del Temps.
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Sant Lluís

E

ls Lluïsos van viure, una vegada
més, la festivitat de Sant Lluís amb
una variada programació que s’estenia al llarg del mes de juny.
La presentació de l’itinerari per la Vila de
Gràcia d’El Camí, a càrrec de l’associació
PAS-Amics d’El Camí i els Lluïsos de Gràcia,
va donar el tret de sortida a la festa major
de l’entitat. Tot un seguit d’activitats, com
l’exposició “L’altre Sant Medir”, el II Concurs del joc de la Botifarra o les estrenes
teatrals de Somsal i Sotacabina van mante-

nir l’ambient festiu i participatiu que caracteritza aquesta celebració. Tampoc van faltar els esdeveniments esportius: la secció
de Bàsquet va celebrar la XIV edició de les
12 hores de bàsquet i la de Tennis Taula va
organitzar el Torneig Social. També una
jove secció de la casa, els Malsons de la
Vella, celebrava amb una festa el seu primer aniversari.
El diumenge 15 de juny es va celebrar la
Festa de Sant Lluís amb el tradicional concert de les corals dels Lluisos, que enguany

va tenir lloc a l’Escola Pia. Després, la Plaça
del Nord es va convertir en l’escenari de la
festa, tot acollint prop de 200 socis que van
gaudir d’una gran fideuà.
El programa de les Festes es van tancar
amb una sessió d’Objectiu Freedònia, la
39a ballada de sardanes de L’Anella i una
revetlla la nit de Sant Joan.
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Ballada de sardanes dedicada
a mossèn Colàs

E

l passat 21 de juny, Dia Mundial de
la Sardana, L’Anella va dedicar la
39a ballada de sardanes a mossèn
Ferran Colàs, prepòsit de l’Oratori Sant Felip
Neri i Premi Vila de Gràcia 2008. En agraïment a aquesta dedicatòria, l’homenatjat va
llegir el manifest que tot seguit reproduïm.
“Quan em van atorgar el Premi d’Honor de
la Vila de Gràcia a títol individual, deia que
sols podia donar gràcies a Déu i a tots
aquells que d’una manera o altra mostren la
seva estimació vers la meva persona i la
meva Comunitat de l’Oratori. Perquè a part
d’estar enamorat d’aquesta Gràcia que
m’ha vist néixer i créixer, no he fet res més
per mi mateix ans amb l’ajuda de Déu, que,
tot i les meves limitacions i mancances, procurar posar en pràctica l’ensenyament rebut
al servei de tots, i com és lògic dels més propers com són els veïns i veïnes de Gràcia...” i
afegia que “aquest premi, atorgat a la meva
persona junt a moltes altres entitats d’origen si més no cristià o confessional, no sols
m’honora a mi sinó a tota l’Església que viu
a Gràcia... i entenc per Església no únicament les monges i els capellans sinó tota la
Comunitat que es confessen creients, la fe
dels quals només Déu la coneix, practiquin o
no practiquin”.
El que no podia sospitar és la repercussió
que aquest reconeixement podria tenir. Avui
em sento certament honorat pel fet que en
aquesta diada mundial de la sardana, aquí a
Gràcia, la 39a ballada em sigui dedicada.
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Per això vull en primer lloc donar les gràcies
als organitzadors per haver dipositat en mi
la seva confiança en aquest esdeveniment.
Jo també, com va expressar en Joan Gibert i
Canyadell no fa pas gaire, vull ser positiu, és
a dir, tocar de peus a terra. Amb això de
“ser positiu” vull dir que tracto de veure les
coses tal com realment són, sense deixarme portar per aquella alenada negativista
que moltes vegades tenim nosaltres els
catalans. Per això deixeu-me que us digui
una cosa: la sardana, com molts altres elements de la nostra cultura, avui gaudeix de
bona salut. És clar que hi ha problemes en
el món sardanista. Però el que cal fer no és
lamentar-se. Cal treballar. Cal que estiguem
oberts a tot allò que pugui beneficiar la
nostra dansa. Cal donar-li una via de continuïtat de cara al futur, treballant a poc a
poc, dia a dia, destruint les estructures
encarcarades i edificant-hi en el seu lloc les
necessitats del moment.
Puc dir que avui em sento un ésser afortunat. Perquè en aquests moments estic fent
una cosa que encara no havia fet mai: tractar quelcom del món de la sardana. I què
puc dir de la dansa més bella de totes les
danses que es fan i es desfan, com en deia
el poeta?

nostre poble, expressió de la nostra
cultura.
• La sardana és disciplina, salut física i
mental. És elixir de joventut.
• La sardana és art i virtut. És fruïció i
satisfacció.
• La sardana és competició i superació
individual per arribar a la perfecció.
• La sardana és unió: música, dansa,
cos i ànima.
• La sardana és joia, alegria, diversió.
• La sardana és mística, misteri, religiositat. El poeta en definir els balladors
de sardanes diu Sacerdots els diríeu
d’un culte que en mística dansa se’n
vénen i van emportats per lo símbol
ocult de l’ampla rodona que els va
agermanant.
• La sardana és unió amb l’espai infinit,
veritable dimensió d’universalitat.
Podeu pensar: parla el capellà. Però resumint tot això, la sardana és fe, esperança i
amor. Però, digueu-me: quines són, si no
aquestes, les arrels del nostre poble, i més
particularment de la nostra vila?
És més, cal que tot això s’esdevingui sense
que es perdin mai les arrels populars i es
conservi sempre l’essència de la sardana.
D’aquesta manera s’acomplirà allò que va
dir el poeta Salvador Espriu ja fa uns quants
anys: La sardana ens indica imperativament
el nostre deure de no renunciar en cap circumstància al nostre propi respecte i a la
nostra dignitat, de seguir els amples però
difícils camins de la democràcia, de treballar
sense repòs per aconseguir la llibertat:
autèntica, reflexiva, merescuda, plena.

• La sardana és compartir amistat i fins i
tot conèixer i fer noves amistats.

I així, amics, faig una darrera cita, desitjant
es compleixin avui i sempre les paraules
totalment vigents del poeta: la sardana és
la dansa sencera d’un poble que estima i
avança donant-se les mans... i els pobles
diran: la sardana és la dansa més bella de
totes les danses que es fan i es desfan.

• La sardana és mostra d’identitat del

Moltes gràcies i bona nit.”
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Casal
Festa
d’estiu 2008 Major 2008

J

a ha passat una altra festa major i
com cada any la guaudeixen de
manera molt intensa els graciencs i
gracienques, a més d’altres que venen de
Barcelona, resta del país i tota una col·lecció de turistes de tota mena.

E

l casal d’estiu 2008 ha tancat les
seves portes amb un balanç més
que positiu.

Un total de 8 setmanes, compresses entre
el 25 de juny i el 10 de setembre. Durant
aquest temps han gaudit de les activitats
325 infants repartits en cinc grups (menuts,
petits, mitjans, grans i gegants).
Les places que s’han ocupat al casal han
estat de 975, això converteix el casal 2008
com l’any en que més places s’han ocupat
des de la creació d’aquesta activitat. Per
dur a terme aquestes activitats s’ha comptat amb un equip humà format per 45
monitors i monitores, molts d’ells integrants de les seccions del GMM, l’Agrupament i el GFT.
Com a activitats cal destacar les sortides a
la piscina, al Tibidabo, l’Illa Fantasia, el
Museu Agbar o als parcs de Collserola i el
Montseny. És a dir, una barreja d’activitats
lúdiques amb altres d’educatives.

Els Lluïsos també posem el nostre gra de
sorra. Un dels fets més destacats ja ha estat
descrit en un altre apartat de la revista, el
guarnit del balcó, així que no m’hi estendré
més.
La cultura popular és un dels patrimonis
més rics que podem tenir al nostre país.
La Vella de Gràcia, amb la seva colla adulta
i els Malsons de la Vella, la seva colla petita
van actuar de valent durant tota setmana
festiva. En total van ser cinc dies frenètics
cremant pòlvora, tocant el tabal, sopars i
dinars a dojo, en general, fent colla dia a
dia.
Tot va començar amb les matinades del dia
15, seguides de la cercavila de festa major i
a la tarda, la cercavila de cultura popular.
Per si no n’hi havia hagut prou, el dia 16 va
ser el dia que es feia el dinar de la colla i la
posterior preparació dels versots satírics.

ra de Gràcia. Després d’un dia de descans,
es va celebrar el Rodacarrers, una cercavila
festiva on els tabalers de les colles anaven
per cada carrer guarnit i per acabar de
rematar-ho, el dia 21, com a fi de festa, el
correfoc, tant de petits com d’adults amb la
posterior llegida de versots. Enguany, un
d’aquests va ser dedicat al nostre bon amic
Albert, esperant un dia que arribi la nostra
Gràcia independent.
Més enllà de l’infern dels diables, els Lluïsos
vam participar en la plaça de la interculturalitat, que es trobava a la plaça Joanic,
espai que acollia les activitats de la festa
dins el marc de l’any del diàleg intercultural. L’objectiu era mostrar la diversitat del
nostre dia a dia a través d’activitats, concerts i mostra d’entitats que treballen la
diversitat cultural en el seu dia a dia.
Els Lluïsos teníem un estand on vam explicar durant tres dies els nostres projectes
interculturals: Beques per a immigrants,
famílies hospitalàries per a immigrants i
cultures del món.
En fi, com hem dit, una setmana intensa
però rica en gracianisme. Ens veurem a la
Festa Major 2009.

Sense descans, s’arriba al dia 17 amb la diada de la coordinadora de les colles de cultu33
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Trofeu de
Bàsquet

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

11
setembre

Torneig Vila de Gràcia:

E

ls dies 13 i 14 de setembre es va
celebrar la XII Edició del Torneig
Vila de Gràcia.

Tot i que la temporada està per començar,
el nivell del joc va ser força bo i amb ganes
de tirar endavant una bona temporada.

S

eguint la crida del G6 i les colles de
cultura de Gràcia un gran nombre
de socis dels Lluïsos i de la resta
d’entitats de Gràcia van participar en l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova
amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Al migdia es va oferir un aperitiu a la
seu dels Lluïsos per celebrar el començament del nou curs.
El dia anterior, els Lluïsos de Gràcia juntament amb el G-6 i la Coordinadora de
Colles de Cultura Popular de Gràcia van ser
presents en la recepció organitzada a la seu
del Districte de Gràcia . En aquest acte oficial, el president del Centre Moral Instructiu
de Gràcia, Sr. Carlos Pablos, va llegir el
manifest de l’11 de setembre.

34

Van participar tant en categoria masculina
com en femenina els equips: Sa-fa - Claror,
CB Coll-CE Europa A, UE Claret i Lluïsos de
Gràcia.
Els partits es van anant succeint, entre el
dissabte a la tarda i diumenge matí i tarda.
El sènior femení de Lluïsos de Gràcia va iniciar el torneig dissabte contra el CB Coll-CE
Europa A, amb un començament molt
emotiu. Vàrem acomiadar com a jugadora
de la casa a l’Alba Daví, que després de tota
la seva trajectòria des de ben menuda, va
posar fi a la seva carrera esportiva. El president de la Secció, Josep Morris, el director
tècnic, Jose M. Rofes i la Junta de bàsquet li
van fer entrega de la samarreta de joc amb
el seu nom i la insígnia de la Secció de Bàsquet. Però aquí no van acabar les emocions, a continuació, el sènior A masculí
contra el CB Coll-CE Europa i es va tornar a
repetir l’escena. En aquesta ocasió li va tocar
el torn al Rafa Nache. Després de 23 anys de

manera activa esportivament, penja les
bambes com jugador, però segueix amb
nosaltres com entrenador i ajudant la Direcció Tècnica. La secció de bàsquet també li va
fer entrega de la samarreta de joc i de la
insígnia de la Secció. En aquesta ocasió
vàrem tenir el goig que el Sr. Josep Lluís
Cortés, Vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, li imposés la Medalla d’Argent, que aquesta Federació atorga en
aquells jugadors que, com el Rafa, han
seguit una trajectòria immillorable.
En aquesta edició, la competició va ser en
format de “semifinals” per part femenina i
masculina.
Ja entrada la nit es van repartir premis. En
aquesta volta, la Nuría Samso i l’Oriol Hosta van assistir-hi com a representats dels
Lluïsos de Gràcia, en Josep Morris com a
president de la Secció de Bàsquet de Lluïsos
de Gràcia, i el Sr. Josep M. Viñals com a
conseller d’esports del districte de Gràcia.
Encara que el resultat no és el més important, hem de felicitar els guanyadors: Sa-fa
– Claror per part masculina i Lluïsos de Gràcia, per part femenina.
Ara només ens queda començar la temporada 2008-2009 i molts èxits per a tots.
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Per Xavier FOLCH
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NOUS PROJECTES

Alerta, nova secció:
“Secció infantil
de Tennis taula”

NP
A partir del proper
mes de setembre els
Lluïsos de Gràcia us
oferim poder participar en una nova secció infantil esportiva
que serà la de Tennis
taula i que estarà
adreçada a nens i
nenes de 8 a 16 anys

L’esport és necessari per a
la salut, per fomentar la
relació, per respectar els
altres, per valorar l’esforç
personal, per conèixer
altres persones,
per... tantes coses!

E

l tennis taula és un esport minoritari que ens ajuda a relacionar-nos
i moltes vegades ens anima en
moments de lleure, de vacances i entre
amics, a agafar una pala i a passar una
estona entretinguda.
Els Lluïsos volem potenciar les seccions
infantils, i, tenint en compte que a Gràcia
no hi ha cap entitat que ofereixi formació
als infants i joves en aquest esport ens hem
proposat ser-ne capdavanters.
A partir del proper setembre els Lluïsos de
Gràcia comptarem amb la nova secció
infantil de Tennis taula, adreçada a nens i
nenes de 8 a 16 anys.
L’objectiu principal és continuar amb la filosofia de l’entitat de fomentar seccions
infantils en aquelles seccions adultes que
encara no en tenen. La secció de Tennis
taula és per a tots ben coneguda i compta
amb una història i prestigi reconeguts tant
dins dels mateixos Lluïsos com a la Federació o a la resta d’entitats amb qui compartim competició i per aquest motiu per
ampliar les activitats adreçades als infants i
potenciar l’esport amb una finalitat de relació, esbarjo, formació i activitat física us
presentem aquesta nova secció.

La finalitat és formar una bona secció que
al llarg dels anys es consolidi com a secció
completa i pugui enllaçar els nens amb l’actual grup de veterans que ja fa anys que
mostren la seva experiència en aquest
esport; per això d’aquí pocs anys haurem
d’afegir-hi també juvenils, sub-21 i sèniors.
L’esport és necessari per a la salut, per
fomentar la relació, per respectar els altres,
per valorar l’esforç personal i el del company, per conèixer altres persones, per...
tantes altres coses que per aquest motiu
ens hem animat a tirar endavant aquest
nou projecte.
Necessitem però la teva participació; partim
del fet que les noves activitats sempre
tenen al darrere un grup de treball que hi
pensa, hi dóna voltes, elabora l’escrit, parla
amb la Junta Directiva, retoca l’escrit, busca
recursos, fa contactes amb altres seccions...
però a la fi necessitem a la gent que s’hi
apunti, que cregui en nosaltres i, en definitiva, porti als seus infants a gaudir d’aquest
nova secció infantil de Tennis aula.
T’hi esperem!

Un entrenador de reconeguda solvència entrenarà dues vegades
a la setmana els dos
grups que es formaran:
petits, de 8 a 11 anys, i
grans, de 12 a 16 anys.

INFORMACIÓ
I INSCRIPCIONS
Secretaria de Lluïsos de Gràcia
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Per Rafa GIMÉNEZ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

LS

Vent
del Nord

L’última sortida de la
Coral Vent del Nord,
al Pirineu aragonès,
va ser un recorregut
per la natura, l’art
romànic i la música

A

profitant la festa de la segona Pasqua, vàrem organitzar allò que a
Vent del Nord se’ns dóna tan bé,
és a dir, una sortida de convivències de la
nostra coral i acompanyants.
En aquesta ocasió la nostra companya Lourdes Martí ens va convidar a visitar el poble
del seu marit al Pirineu aragonès: Campo,
població propera a la vall de Benasc, tot
just abans de passar l’engorjat de Ventanillo.
L’excusa perfecta va ser la recent inauguració de la església romànica de Campo, que
ha estat rehabilitada, i amb aquest motiu
es va celebrar una missa en què vàrem cantar. Tot seguit vàrem oferir un concert per a
36

l’audiència, amb l’èxit habitual de crítica i
públic.
Hi vam incorporar una jota amb lletra especialment escrita per a l’ocasió per la companya Lourdes, però l’apoteosi del públic i
bany de masses final va arribar amb una
versió de l’oda al Pirineu de Cançó d’Amor i
de Guerra en versió castellana (la pell de
gallina).
De fet va ser un itinerari per una bona mostra del romànic pirinenc d’Aragó, diferent
del català, però igualment bell, ja que
durant el viatge vàrem tenir l’ocasió de visitar mostres de la catedral de Roda d’Isàvena i del monestir d’Ovarra.
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“L’excusa perfecta va ser la recent inaugurada
església de Campo, on es va celebrar una missa
en què vam cantar”

L’allotjament va ser a l’alberg de Campo i la veritat és que va ser
una agradable sorpresa quant a instal·lacions, netedat, menjador.
Tot impecable i comodíssim, regentat per una noia catalana –i de
Gràcia– que va estar encantada de fer d’amfitriona de la nostra
comunitat.
Diumenge vàrem fer una excursió per la vall de Benasc i vàrem
recórrer el pla d’Aigualluts fins al peu del camí que porta al refugi
de la Renclusa, punt de partida per ascensions a Les Maladetes i l’Aneto. El dia va ser perfecte i encara vàrem trepitjar força neu.
La tarda ens va oferir una recepció a un local de Campo, de nova
creació, per presentar productes de la regió i, és clar, vam acabar
cantant en agraïment per tan generosa rebuda, especialment després de degustar el vi de Somontano.
Dilluns vam anar cap a l’Ainsa –pintoresc poble digne de visitar. Un
cop més ens vàrem reunir a la església romànica d’Ainsa, on vàrem
encetar una nova cantada per a gaudi dels visitants ocasionals. A la
cantada també s’hi va apuntar el mossèn, que, ràpidament ens va
obrir els llums encantat d’aquesta improvisada sorpresa. Tan content va quedar el nostre mossèn que no va dubtar a convidar-nos a
tornar a la tarda i oferir un concert més extens i alhora participar en
una cargolada que organitzaven; malauradament el nostre periple
tocava a la seva fi i vàrem haver de declinar la invitació per tornar a
casa a una hora decent, això sí, li vàrem prendre la paraula per tornar tan bon punt com poguéssim.
Per acabar vam oferir un parell de cançons al personal de l’alberg,
per haver-nos acollit tan i tan bé i com a cloenda vam dedicar una
sardana a la gestora, a qui vàrem tocar la fibra catalana i va arribar
a emocionar-se; potser encara tenim un cert feeling que fa despertar les passions més personals.
Fins al proper curs, que ens portarà segur noves sortides com
aquesta, i és que... som més que una coral
37
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SC
“Què estan fent les
seccions de la casa
aquest any?”

Per Joaquim FÀBREGAS

Per Òscar CASABONA

Sotacabina
Teatre

Tennis
Taula

D

’entrada volia escriure aquest
article amb 65 paraules, tal com
es diu a la comèdia, però 65
paraules són poques pel que vull explicar.
Aquesta obra de teatre, que tracta sobre la
vida i la mort, és un cúmul de casualitats
que lliga els personatges entre si en algun
moment de la seva vida. Comença que tres
amics van a un enterrament equivocat i en
el transcurs de la trama aniran sorgint
antics amors, alguns d’insospitats. Té forma
d’humor negre, però coneixent la biografia
de l’autor, no resulta estrany, ja que es va
passar dels 14 als 24 anys lluitant contra el
càncer.
Ha estat un encert del novell director Javi
Agudo, triar aquesta obra moderna i el
muntatge que n’ha fet, perquè ha resultat
amena i divertida. Les parts narrades, que
uneixen les escenes, eren filmades i es projectaven en pantalla, mentre es feien els
canvis de mobiliari a primer terme.
Un altre encert del director ha estat rodejarse d’un equip eficient: Íngrid Marín com a
ajudant de direcció, Xavi Bon com a director
de fotografia, Pau Plana per a edició i muntatge de la part filmada, Mònica Macias
com a creadora del programa de mà, i
Marc Camprodon com a coordinador dels
efectes llum, so i projecció.
Cal destacar el treball dels actors que feien
dels tres amics: Marc Camprodon, Aleix
Costales i Xicu Soler, molt ben secundats
per les actrius Carla López, Esther Amici i
Lara Sosa.
El text amb què es va començar a treballar
era en castellà, però ha acabat sent bilingüe.
L’aforament de públic era limitat a unes
quaranta places cada representació, fet que
donava l’escalfor de la proximitat amb l’escena.
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U

n any més –i ja són vuit– continuem a Primera divisió de Veterans (tot un èxit). La propera
temporada seguirem, a la màxima i més
alta competició de Catalunya i de la resta
d’Espanya.
L’equip de Primera de Veterans dels Lluïsos
de Gràcia-Miolatex, format pels jugadors
Jordi Perpiña, Herminio Carreño, Alfredo
Juan, Òscar Casabona, vam participar en el
XXV Campionat de Catalunya de Veterans
celebrat a Bagà els dies 23 i 24 de febrer. El
resultat final va ser estat cinquens de 19
equips de més de 40 anys.
Call destacar el gran ambient entre tots els
components i arribar a vuitens en dobles i a
vuitens en individuals i a ser els quarts per
equip en la consolació.
El 14 de juny vam organitzar per dissetena
vegada el Campionat de Federats de la secció dintre de les Festes de Sant Lluís, amb
els següents resultats:
Campió: Herminio Carreño
2n classificat: Alfredo Juan
3r classificat: Òscar Casabona
4t classificat: J. Oriol Cendra
5è classificat: Carles Nerin
6è classificat: Guido Joachim
7è classificat: Albert Schenkel
8è classificat: David Girbau
Lamentem les baixes per causes personals,
salut o laborals dels altres components de
la secció.
A la Copa de Primera de Veterans hem quedat setens.
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Per Joan LIZANDRA

La Fuga

H

i ha cursos corals dedicats gairebé de forma exclusiva a preparar una o dues peces musicals
més o menys prestigioses –i difícils–, que
per posar-les a punt requereixen un esforç
extra per part de cantaires i directors. Són
obres que a la llarga esdevenen el “Leit
Motiv” de la temporada, i de tan intensament com les vivim, des del mateix mes de
setembre ja sabem que, després d’interpretar-les ens deixaran un regust d’allò més
dolç, però també amb l’amargor dels típics
“oh, quina llàstima” i “oh, quina pena que
ja no les tornarem a cantar”... Són les
regles del joc...
I a La Fuga hem tingut un curs coral 20072008 d’aquest tipus, i les grans obres de la
nostra novena temporada han estat el
Magnificat i el Glòria, totes dues d’Antonio
Vivaldi. La primera, una “petita joia”, ens
va tenir ocupats la primera meitat del curs i
la vam interpretar el desembre, amb
orquestra, al teatre dels Lluïsos, i posteriorment, el febrer, a l’Auditori Winterthur de
L’Illa Diagonal, sota la direcció del jove
Àngel Villagrasa. La segona obra, més llarga, ens va “absorbir” des del mes de gener,
i la vam interpretar, també amb orquestra,
i amb les corals Crescendo de Sant Feliu de
Llobregat i la gracienca Genciana de Sant

Miquel dels Sants, el cap de setmana del 17
i 18 de maig, dirigits pel jove, modest i
genial –ell no s’ho dirà...– Pablo Larraz, que
tenia el repte de conjuntar tres cors que
preparaven la mateixa obra per separat
–cadascú “a la seva”–, si bé cal dir que els
de Genciana ja els espavilava directament
ell mateix...
Calia treballar de valent i no adormir-nos.
Així, després d’un dimarts de treva i de
retrobament postnadalenc sopant distesament al bar dels Lluïsos, a partir del següent
dimarts, a La Fuga vam “posar-nos les
piles”. I el cap de setmana del 26 i 27 de
gener ens vam perdre, i no per voluntat, la
festa dels foguerons de Sant Antoni: aquella
mena de “Sant Joan d’hivern a la mallorquina”, amb fogueres per tota Gràcia, balls de
bot, i encisadores noies ballant jotes i fandangos al ritme d’embruixadores melodies... Quina llàstima!!!
Bé, llàstima... o no, perquè aquell cap de
setmana intensiu a La Conreria ens va servir
de molt, tant per prendre-li bé les mides al
Glòria, juntament amb Crescendo i Genciana, com també perquè entre cantaires i
directors dels tres cors s’hi comencés a respirar un molt bon clima de germanor i cordialitat.

A partir de llavors, el nostre guió de treball
va consistir en una successió d’assajos en
solitari als Lluïsos, juntament amb altres de
col·lectius, modalitat que va començar a
“sovintejar més del compte” les dues primeres setmanes de maig. Tants assajos, i tan
consecutius, fins i tot em van fer qüestionar
públicament l’autèntica necessitat de treballar tant i tant, ja que l’atapeïda agenda
coral havia reduït les meves hores de ciclisme setmanal... a més d’uns quants minuts,
la tarda del dilluns, 12 de maig, en companyia d’una bona amiga, a la cafeteria d’una
pastisseria gracienca...
Amb tot, quan veus que tantes hores d’assaig et deixen una veu perfecta, com mai
no l’has tinguda, i que els concerts del 17 de
maig, a Sant Feliu de Llobregat, i el de l’endemà, a Santa Maria de Gràcia, el director,
l’orquestra i els cors acabem brodant el Glòria per partida doble, t’adones finalment
que el sacrifici bé valia la pena...
I acabes pensant que, un altre any, perdre’t
els foguerons i els balls de bot, o bé sacrificar minuts en companyia d’una bona amiga
en una cafeteria, tampoc no serà cap drama... sobretot si al final el premi que reps...
és el d’assaborir petits moments de glòria...
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Per Marta MORRIS

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCONS DE CASA

Bàsquet

XIV 12 hores de bàsquet

J

a n’hem celebrat unes altres! Com cada
any, com a tancament de la temporada
hem celebrat de nou la nostra festa del
bàsquet, 12 hores de bàsquet ininterrompudes amb tots els jugadors i jugadores de promoció de la casa.

Ja estem preparant el VI
Campus de Setmana Santa!

N

ovament ens posem en contacte
amb vosaltres per recordar-vos
que la propera temporada
volem tornar a organitzar el VI Campus de
Setmana Santa: entrenaments, competicions, gimcanes i més aparicions del follet
fff en els jocs de nit!!
A començaments de temporada ja us farem
arribar tota la informació necessària per
poder fer la inscripció! Aprofitem per publicar i recordar alguns dels millors moments
del campus anterior ja que en l’últim escrit
del Des del Nord no vam poder posar-los!
Us esperem a tots a la Setmana Santa
2009!
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A les 8.30 del matí hi havia convocats els
jugadors; com sempre amb estat de nervis al
començament ja que encara no sabien qui
serien els seus companys de joc! Vam ser
ràpids a organitzar-ho i a les 9 en punt
començava el primer partit de grans. A mig
matí, volta de reconeixement dels petits, i
per fi! Comença també la seva competició!

Pel que fa als exmembres de la Junta,
l’Esther Enrich i en Ramon Nache, van rebre
un petit obsequi per la seva tasca durant
aquests darrers anys.
També hi haver un reconeixement per al
Júnior A masculí i per als seus entrenadors:
l’Adrià i en Raimon, per la magnífica temporada que han fet i en la qual han quedat
primers de la seva lliga.

Per acabar la festa vam tenir la sort i l’orgull
Arriba l’hora del 2’ball, primeres eliminatòries que es poguessin acostar a fer l’entrega de
del concurs de tir, on per parelles han demos- premis dues persones molt estimades pel
trar a seva punteria en un minut de temps!!
bàsquet lluïsenc: en Xavier Rey i en Xavier
Schelling, jugador i entrenador del Ricoh
Com sempre, la competició està molt renyiManresa, respectivament. Ambdós havien
da, partits molt ajustats i algun empat, però estat jugadors de Lluïsos durant alguns anys
finalment i després de molta emoció ja tenim i en Xavi Schelling, entrenador de la casa
els guanyadors!
també durant moltes temporades! Van portar dues samarretes del Ricoh que, un cop
Ha arribat el moment de l’entrega de premis signades, van sortejar entre tots els jugai dels reconeixements per part de la Junta
dors i entrenadors que érem allà! Des d’ade bàsquet a tots aquells exjugadors, i exjuquí els agraïm un cop més que estiguessin
gadores que han format part del bàsquet de amb nosaltres i és que és un orgull veure on
Lluïsos des de l’escola fins a sènior o que han han arribat i saber que no fan tants anys
estat amb nosaltres durant més de 10 anys.
eren aquí com tots nosaltres!!!
Així doncs, van recollir la medalla en Pere
Rius, l’Anna Pocino, la Clara Garnica, la Mar- En fi... res més, novament aquestes 12
ta Boix, la Marta Morris, la Lara Suñen i la
hores han estat un èxit i tanquen la tempoNúria Pairó.
rada 2007-2008!!!
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Per María José LARRAIN

Per l’ANELLA

Somsal

Tallers
de sardanes
llant i subtil sentit de l’humor i que demanava, en definitiva, una implicació absoluta
amb el personatge representat per poder
arribar a convèncer el públic que aquests sis
pilars de la cultura estaven vius i eren els
protagonistes d’un delirant tancament.
Amb orgull podem dir allò de “missió complerta”, i amb escreix.

E

l cap de setmana del 7 i 8 de juny
d’aquest any, una de les tres seccions en què està dividit Somsal
Teatre va presentar l’obra Okupas en el
Museu del Prado, a l’escenari dels Lluïsos
de Gràcia. Alberto Miralles, el seu autor, ens
ha deixat una obra extraordinària per la
seva àcida crítica a la societat espanyola
actual, i “per a donar veu a l’escrit” –com
diu un dels seus protagonistes– Miralles va
fer servir sis dels més prestigiosos intel·lectuals espanyols: Federico Gracía Lorca, Luis
Buñuel, José Ortega i Gasset, Margarita Xirgu, Rafael Alberti i Pablo Picasso. Ells són
els protagonistes que, l’any 2000 i tenint
cadascun més de cent anys, protagonitzen
un tancament en els soterranis del museu
protestant per la venda del Prado a capitals
estrangers. Aquesta situació, enginyosa des
del seu mateix plantejament, permet a
l’autor desenvolupar un argument ple d’humor i profunditat, ric en matisos i contradiccions, on el teló de fons és la falta evident
de memòria històrica
Per al nostre grup va ser un esforç important dur endavant aquesta obra. En un any i
mig els assajos es van anar succeint amb
alguns inconvenients, propis dels grups
amateurs. Ens vam enfrontar a un text àgil,
que es presentava en un sol acte, que
requeria d’una energia sostinguda ininterrompudament i amb determinació al llarg
de més d’una hora; un text ple de frases
d’alt vol intel·lectual i històric, amb un bri-

Com a directora d’aquesta posada en escena i per profundes raons, vull agrair l’esforç
de cada actor i actriu que van encarnar a
aquests intel·lectuals. Gràcies a la Rosa
Rosell pel seu constant optimisme i superació per arribar a ser “la” gran Xirgu, a l’Olga Rivaud per posar el millor d’ella i donar
un García Lorca brillant, a la Pilar Armes per
la seva extraordinària recreació d’Alberti i la
fe que sempre va tenir en aquest grup al
qual se sumava per primera vegada, a la
Clara Rebaque per fer-nos riure quan l’ànim
va flaquejar i pel seu temperamental Picasso, a la Kenya Cousiño pel seu suport en la
direcció, el seu talent i un Buñuel que va
vessar energia a dojo, als dos Ortegas, la
Cinta Baiges i la Bàrbara Benach, per la
seva fantàstica recreació preparada en poc
temps i sense la disposició de les quals l’obra no s’hauria pogut representar, a la Jackeline González pel seu policia de llibre i el
seu suport a la direcció i gràcies a en Jordi
Quilez per donar el millor de si mateix en
un paper secundari però assumit com el
més important, amb una generositat enorme per part seva en posar el grup abans
d’ell mateix. Finalment, un agraïment a en
Domingo Reina, el qual durant mesos va
treballar durament en la preparació del seu
paper, encara que finalment no va poder
pujar a l’escenari. Em sento profundament
orgullosa del treball fet al llarg de tot el
temps dels assajos, així com del fugaç cap
de setmana en què finalment va ser presentada l’obra al públic, el que ratifica rotundament en mi el convenciment que l’art és
imprescindible.
No puc dir altra cosa que he treballat amb
els millors.

E

n el marc de la ballada del passat 25
de maig vam celebrar l’acte de cloenda del taller que L’Anella ha realitzat aquest curs.
Els tallers de sardanes sempre han estat una
activitat bàsica i consolidada de L’Anella. Per
això, vam fer el possible per poder celebrar
durant aquest curs un taller d’adults els
dilluns i un d’infantil els dissabtes.
En principi érem una mica escèptics, sobretot
amb el taller de petits, i la nostra recança es
va confirmar el dia d’inici del taller, ja que el
vam haver de suspendre per manca d’inscripcions. Quina llàstima!
Tot al contrari ha succeït amb el taller d’adults, del qual fem una valoració positiva.
Positiva quant als participants: pel nombre
d’inscripcions, la seva qualitat humana,
voluntat i progressos aconseguits; positiva
quant als monitors: per la seva dedicació
desinteressada, compromís, nivell tècnic i
estimació a la sardana; positiva quant a
logística: per disposar d’un espai fix on realitzar l’activitat i pel suport de tot el personal
dels Lluïsos en les tasques d’organització.
Per tot plegat, només podem dir: Gràcies
participants! Gràcies Pere Figuerola i Òscar
Mur! i gràcies Lluïsos de Gràcia! pel vostre
suport i per la col·laboració rebuda.
Sabem que, sovint, la sardana s’associa a
carrincló, avorrit i “démodé”. Però això no
hauria d’impedir que tothom a qui li agradi
la música, el ball, i estimi les tradicions de
Catalunya, s’apropi, sense vergonya, al món
de la sardana.
Segur que nosaltres, el col·lectiu sardanista,
en tenim una mica de culpa. Potser no hem
sabut transmetre tot el que sentim quan
ballem o escoltem una sardana; però, des de
L’Anella, treballarem per trobar la manera
d’apropar la sardana als nostres veïns de Gràcia i fer-la cada cop més present a totes les
places i carrers de Catalunya.
41
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Per Esteve CAMPS

Ha fet
cinquanta anys

EF

EFEMÈRIDES
LLUÏSOS DE GRÀCIA

El dia 6 de març de l’any 1959 va quedar
fundada i legalitzada la nova Entitat denominada Cooperativa Graciense de viviendas, que va establir la seva primera seu
social en el Centre Moral Instructiu de Gràcia, al carrer Ros de Olano, 9.

La nostra estimada
Ciutat de Barcelona,
estava immersa en una
crisi molt profunda
d’habitatges socials
i en aquest context,
el bisbat de Barcelona
l’any 1952, coincidint
amb la celebració
del XXXV Congrés
Eucarístic Internacional, va fundar
l’organització
Viviendas del
Congreso
Eucarístico, entitat
que va col·laborar a
resoldre la manca
d’habitatges socials
que Barcelona estava
patint
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F

ruit d’aquesta iniciativa, que va
aportar una solució per a moltes
famílies, les Entitats de Gràcia van
estudiar la possibilitat d’iniciar una obra de
semblant magnitud per resoldre, en part, la
demanda d’habitatges dels veïns de la Vila.
Així doncs, els Lluïsos, el Centre Moral, el
Cercle Catòlic i l’Orfeó Gracienc es van reunir per estudiar la possibilitat de fundar una
Cooperativa d’habitatges; van iniciar les
gestions i consultes pertinents, tant amb
Las Viviendas del Congreso Eucaristico com
amb les autoritats del districte.
El dia 1 de juny de 1958, en el local social
dels Lluïsos de Gràcia, es van reunir les quatre entitats disposades a iniciar el projecte, i
després de veure els pros i contres del
començament d’aquesta nova tasca social,
van acordar tirar-lo endavant.
El dia 26 de juny del mateix any es tornaren
a reunir –en aquest cas, en els locals del
Centre Moral Instructiu de Gràcia– i van
acordar les normes de funcionament de
l’esmentada Cooperativa. Cada Entitat va
aportar quatre socis i es va establir la primera Junta de la nova Entitat. (president:
Lluïsos de Gràcia, secretari: Centre Moral
Instructiu de Gràcia, tresorer: Cercle Catòlic
de Gràcia, vocals: un soci del Orfeó Gracienc, un soci dels Lluïsos, un soci del Centre
Moral, un soci del Cercle Catòlic.)

Les seves primeres construccions va comptar amb el suport del Patronat Municipal de
la Vivenda, que en aquella època estava en
mans de Santiago de Cruylles, regidor del
districte de Gràcia i que en tot moment va
donar suport a la iniciativa de les quatre
entitats.
Després de donar els primers passos de forma independent com a entitat de ple dret
el 24 de març de l’any 1961, els quatre presidents de les entitats fundadores, en vista
de la bona marxa de la nova entitat, van
acordar retirar-se del Consell Directiu i d’aquesta forma van donar més agilitat a la
Cooperativa i van deixar lliure elecció als
associats. Malgrat això, les entitats van
seguir com a socis fundadors, reservant-se
un nombre determinat de socis, i així al
llarg dels anys, van poder oferir avantatges
als socis de les seves respectives entitats.
Quan un soci ingressava a la Cooperativa li
assignaven el corresponent número de soci.
Si era soci d’alguna de les quatre entitats
fundadores podia sol·licitar el canvi de
número i així guanyar en antiguitat.
La tasca realitzada per la Cooperativa es pot
considerar exemplar, i així ho demostra
que alguns dels nostres associats, en el dia
d’avui, gaudeixen encara dels habitatges
que, en el seu dia, es van construir.
L’any 1967, l’Estat va concedir a la Cooperativa Graciense de Viviendas el títol de Cooperativa exemplar.
Al llarg de la seva dilata trajectòria, la Cooperativa va superar de llarg la construcció
d’un miler d’habitatges.
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LLUÏSOS
DE
GRÀCIA

OCTUBRE
2008
JUNY
2009

T
A
L
L
E
R
S

TEATRE
MÀGIA
MANUALITATS
TOT
RECICLANT
SARDANES
CIRC
MÚSICA
GUITARRA
INSTRUMENT
HARMONIA
INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS
A partir del 4 de setembre,
dimarts i dijous
de 6 a 8 del vespre.
Lluïsos de Gràcia
Pl. del Nord, 7-10.
08024 Barcelona
Tel.: 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat
L’organització es reserva el dret
d’anul·lar qualsevol taller
si el nombre d’inscrits no arriba al
mínim establert, segons al seu criteri.

Amb la col·laboració de:

Organitza:

