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Si qualsevol vespre enganxeu l’orella a
la porta de la Capella, la sala verda o la
sala de corals, és molt probable que
sentiu veus que assagen el seu repertori. Hi podreu sentir veus infantils que
entren en contacte amb el món de la
música, veus joves que amplien el repertori a estils d’arreu
del món i de totes les èpoques i veus adultes que busquen la
innovació i la sorpresa, l’entusiasme pel cant o la combinació de música coral i instrumental amb el teatre, la poesia i
fins i tot la dansa. Un total de 350 cantaires, 16 directors,
pianistes i professors de cant formen part de la família coral
dels Lluïsos. Cada cor té la seva pròpia dinàmica i trajectòria,
però es coordinen de manera regular amb unes activitats
comunes que asseguren la coherència de continguts i la
interrelació dels grups i persones (reunions de directors trimestrals, caps de setmana de treball, concerts conjunts, cursos de direcció coral...).
Des de la fundació de la Coral Cantiga, l’any 1961, s’han anat
formant la resta de grups corals (El Virolet 1966, Sinera
1968, Vent del Nord 1985 i La Fuga 1999) fins a constituir
una piràmide de formació coral que inclou totes les edats:
des dels nens i nenes de quatre anys fins a la gent gran.
El projecte de l’Escola Coral dels Lluïsos de Gràcia neix amb
l’objectiu de bastir una estructura que permeti a les persones participants gaudir d’una pràctica coral que els formi
musicalment i personalment i que vol encoratjar els cantaires en el progrés de la tècnica necessària per arribar a les
cotes més altes possibles de qualitat, tenint com a base la
cohesió grupal i la manifestació solidària i col·lectiva de l’expressió artística.
Aquesta estructura en forma d’Escola Coral, a part de compartir una línia pedagògica i musical, pretén minimitzar
alguns problemes tècnics i econòmics importants en què es
troben les corals i que dificulten l’assoliment dels objectius
de l’Escola.

Revista editada en paper 100% reciclat
Edita:
Lluïsos és membre
del col·lectiu:

Laia López i Francesch
Junta directiva dels Lluïsos de Gràcia

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

No ens quedem només amb l’orella enganxada a la porta
d’assaig, participem de concerts i activitats de les corals per
tal que la nostra Escola Coral sigui un èxit.

Ajuntament de Barcelona
Gràcia
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat notícia
a la Vila...

La Ponència del
Nomenclàtor de
l’Ajuntament de
Barcelona ha donat
el vist-i-plau al canvi
de nom de la Plaça Rius
i Taulet

Jordi Pujol signant
el llibre d'honor
dels Lluïsos de
Gràcia

“Esteve Camps ha obtingut
el Premi Ateneu a la trajectòria individual per la seva
dedicació al món associatiu”
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Ricard Fernández, nou cap dels
Mossos de Gràcia

Brillant reaparició de la Gràcia
de les Tertúlies

Nou canvi a la cúpula dels Mossos
d’Esquadra a Gràcia. El fins ara responsable màxim, l’inspector Jordi Garcia,
ha deixat la comissaria gracienca. El
nou cap dels Mossos d’Esquadra de
Gràcia és el també inspector Ricard
Fernández, procedent de la comissaria
d’Arenys de Mar.

Sandro Rosell va ser el primer convidat
de la renovada Gràcia de les Tertúlies.
El fòrum que va crear Albert Musons
amb un grup de gent progressista del
barri ara s’ha recuperat gràcies a
aquesta mateixa gent, amb la gestió de
Gràcia Multimèdia, i, com sempre, a la
seu de Lluïsos, amb la seva acurada
infraestructura. El segon convidat va
ser l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.

Des del desplegament dels Mossos de
Barcelona, Gràcia ha tingut tres caps:
Cristina Manresa, actual cap dels Mossos a Sants, Jordi Garcia, i actualment
en Ricard Fernández.

Nomenclàtor dóna el vist-i-plau
a la Plaça de la Vila de Gràcia
La Ponència del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona ha donat el
vist-i-plau al canvi de nom de la Plaça
Rius i Taulet, que passarà a anomenarse Plaça de la Vila de Gràcia.
La primera vegada que Nomenclàtor va
debatre aquesta qüestió va ser ara fa
un any i mig. La Ponència va rebutjar el
nom de Plaça de la Vila, per entendre
que era massa genèric. La nova proposta afegia “de la Vila de Gràcia”. La consulta popular va referendar el nom, i
ara Nomenclàtor ha dit que sí.
Simbòlicament, la decisió va arribar un
dia abans que es commemorés el primer aniversari de la mort de l’Albert
Musons, que va ser el màxim impulsor
del canvi de nom.

Gràcia recorda les veïnes assassinades i diu NO a la violència
masclista
En la novena edició del Dia Anual de
Gràcia contra la Violència vers les
Dones es van recordar, com sempre, les
nostres veïnes assassinades per la violència masclista i totes aquelles que
han patit o pateixen algun tipus de violència.
A l’acte hi van assistir representants
dels Grups de Dones que composen
el Consell de Dones del Districte i el
Regidor de Gràcia, així com altres veïns
i veïnes del barri.
Es va llegir la lectura del manifest, que
aquest any va córrer a càrrec de l’Eugènia Fernández, representant d’ERC al
Consell de Dones i treballadora del
Centre de Informació i Recursos per a
les Dones (CIRD). Aquesta lectura la
farà cada any rotatòriament cada una
de les dones que participen al Consell.

Després del minut de silenci per les
víctimes, va començar l’actuació de la
poetessa Assumpció Forcada i de la
Fina R. Palau, també poetessa, i que l’acompanyava amb la guitarra. (Text de
Conxa Garcia)

Les mares i els pares de l’escola
pública de Gràcia, a la concentració de diumenge al Parlament
Les mares i els pares de l’Escola Pública de Gràcia, associats en la Coordinadora d’AMPAS de Gràcia, van assistir el
diumenge, 30 de novembre, a la concentració convocada davant del Parlament de Catalunya.
L’objectiu de l’acte va ser exigir la seva
participació en l’elaboració de la Llei
d’educació de Catalunya, i a més protestar pel contingut dels primers
aspectes d’aquesta llei que s’han donat
a conèixer.
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Jordi Hereu amb la
mare d’Albert Musons
(dalt)
Plaça Lesseps
(mig)

CRÒNICA DE GRÀCIA

Premis Ateneus
(baix)

L’Albert Musons, protagonista
de les Medalles d’Honor de
Barcelona
El desaparegut Albert Musons va ser
el protagonista de l’acte de lliurament
de les Medalles d’Honor de Barcelona. En el mateix acte també va rebre
el guardó Isabel Sanagustín, expresidenta de Sant Medir i estretament
vinculada a l’entramat cultural i
comercial de Gràcia.
L’alcalde Jordi Hereu, en cloure l’acte,
va mencionar, un per un, tots els que
havien rebut la medalla. I, de forma
protocol·lària i breu, en aquest apartat
també va citar l’Albert. Però la sorpresa
va ser que el final íntegre del seu discurs el va dedicar altra vegada a
Musons, però ara de forma extensa.
L’Alcalde de Barcelona va destacar la
seva tasca com a periodista, i la feina al
servei de la gent de la Vila de Gràcia
(en principi va dir “barri”, però va rectificar per referir-se a “Vila”).

Polèmica plaça Lesseps
A mida que la nova plaça Lesseps s’ha
anat perfilant, ja ha començat la polèmica. Molts veïns no entenen l’arquitectura d’Albert Vilaplana, i pensen que
hi ha posat massa ferro i elements que
trenquen la visualitat de l’espai.
CiU també ha fet bandera de la protesta. El seu líder, Xavier Trias, acusa l’alcalde Jordi Hereu de no complir els
acords amb els veïns.

Esteve Camps obté el Premi
Ateneu 2008 per la seva dedicació al moviment associacionista
de Gràcia
Esteve Camps ha obtingut el Premi
Ateneu a la trajectòria individual, per
la seva dedicació, durant gairebé 50
anys, al moviment associacionista a
Gràcia. En una entrevista a Ràdio Gràcia, Camps va recordar que “des dels
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14 anys que estic en el mon de les
associacions, i ja en tinc 61, i sempre
en entitats de Gràcia”.
Esteve Camps va iniciar el seu recorregut associacionista a la Colla Victòria,
de Sant Medir, precisament fundada
pel seu pare. Camps ha presidit el Cen-

tre Moral durant sis anys, en els quals
s’ha produït la rehabilitació de la façana històrica, del teatre, i l’entitat ha
obtingut el Premi Vila de Gràcia.
Camps destaca pel seu mandat que va
ser considerat el president de tots, sense sectarisme, i això li satisfà.

Per Jordi MELGAREJO, President de la Federació de Colles de Sant Medir

MEDALLA D’HONOR

Reconeixement
a una presidència
ció de l’Anella, associació coneguda
per la seva promoció d’aquest dansa i
actualment secció dels Lluïsos.

MH
A proposta del Districte
de Gràcia varen rebre
la medalla l’Albert
Musons, a títol pòstum,
i la Isabel Sanagustín
per la tasca realitzada
com a presidenta de la
Federació de Colles de
Sant Medir i a favor de
la dinamització social,
comercial i cultural de
Gràcia

“En tot aquest temps la
Federació s’ha transformat
en una entitat oberta al
barri i a la col·laboració
amb altres entitats com es
pot veure actualment amb
la plena vigència del G6”

E

l passat 26 de novembre de
2008 l’Ajuntament va fer l’acte
de lliurament de les Medalles
d’Honor de Barcelona en un
solemne acte al Saló de Cent. A proposta del Districte de Gràcia varen
rebre la medalla l’Albert Musons, a títol
pòstum, i la Isabel Sanagustín “per la
tasca realitzada com a presidenta de la
Federació de Colles de Sant Medir i a
favor de la dinamització social, comercial i cultural de Gràcia”, segons es glosa en el llibret commemoratiu editat
pel mateix Ajuntament.
És per mi una gran satisfacció que
m’hagin obert la finestra del Des del
Nord per glossar la persona de la Isabel Sanagustín. A títol biogràfic són
destacables els anys de lluita veïnal a
Nou Barris, la seva lluita personal per
la defensa d’un determinat model de
comerç, concretament des de la seva
botiga Els Tres Tombs, un model
malauradament en constant declivi. És
bo recordar que com a activa comerciant ha format part de diferents projectes de defensa del comerç i fa pocs
anys fundà amb altres botiguers de la
zona de la Gal·la Placídia l’Associació
de Comerciants El Portal de la Llibertat. També és molt destacable la seva
defensa, també en podríem dir passió,
de la nostra dansa més popular, la sardana, que fins i tot la portà a la funda-

Però com diu la motivació pel lliurament de la Medalla d’Honor és principalment pels seus vuit anys de presidència de la Federació que va rebre
aquesta distinció. La Isabel agafà el
timó de l’Entitat després d’un relleu
força complicat. En aquests anys de
presidència la Isabel Sanagustín va
rellançar la Federació econòmicament
a nivells mai assolits, va renovar la
imatge de la Festa de Sant Medir i
entre altres fets també cal destacar
haver aconseguit una seu social estable, la consolidació del Concurs del
Cartell, la renovació dels actes que es
fan al voltant del dia de Sant Medir i
l’obertura de l’entitat al barri i la
col·laboració amb altres entitats com es
pot veure actualment amb la plena
vigència del G6. I no podem oblidar
que la Isabel ha estat la primera dona
presidenta de la Federació just en un
moment que altres entitats històriques
de la Vila també van comptar amb
aquest canvi.
Com a actual president de la Federació
és una gran satisfacció el reconeixement per part de l’Ajuntament de la
tasca realitzada per la Isabel Sanagustín. Reconèixer la tasca realitzada per
persones que dediquen els seu temps a
una entitat com la nostra és molt
important, com va dir l’alcalde Hereu
el dia del lliurament, i de ben segur fan
més gran la ciutat. Aquest reconeixement també ha de ser un motiu de
satisfacció per a tots els romeus de
Sant Medir.
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Per Carlos PABLOS

DESTACAT

DT
Quant jo era petit, esperàvem el Nadal amb
il·lusió, amb un formigueig que ens posseïa,
barreja de tots els
moments que durant
l’any esperaves: la Nit
de Nadal, el Nadal,
Cap d’Any, Reis. No eren
nadals con els d’ara, en
què el consumisme
envaeix la nostra societat; com que ens faltaven moltes coses, amb
poc en teníem prou.
Però jo crec que tots
els nens, quan ens fem
grans, tenim sempre
aquell bon record dels
nostres nadals
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El Nadal a Gràcia:
tradició i
modernitat

E

ns va faltar temps per poder
veure totes les activitats que el
G6 oferíem a la nostra Vila de
Gràcia, amb quina il·lusió hem
preparat aquest Nadal! Perquè Nadal
per al G6 no es només el que celebrem
en la família, sinó el que oferim a
tothom.
Durant totes les festes hem ofert exposicions (“Els Castellers de la Vila de
Gràcia”) i Concurs de Nadales (“Felicita el Nadal amb Gràcia”). Alejandro
Casona ens ha visitat amb la seva obra
de teatre “Los árboles mueren de pie”.
Les nostres corals ens han ofert les
seves cançons: Coloraines, Els Picarols,
l’Orfeó Gracienc, l’Escola de Música de
l’Orfeó, El Virolet, la Coral Vent del

Nord, el Cor Cantabile, la Coral
Baluern i un magnífic Cant de la
Sibil·la a la Missa de Gall. També el jazz
ha visitat la plaça del Nord. Com veieu,
cançons i música de diferents estils i
colors, que han fet gaudir a petits i
grans.
El Poema de Nadal de Josep M. de
Sagarra, també ens ha visitat, i com
que no hi ha Nadal sense pastorets,
“L’estel de Natzaret” i “Els Pastorets” de
Folch i Torres han fet la delícia de tots
aquells que no entenen el Nadal sense
la màgia d’aquestes representacions
tan tradicionals. Són també festes
màgiques: “Un Nadal Màgic” i La Dama
Inquieta van visitar la Vila, i ens van
atensar la màgia a tothom.

“Les entitats que componem el G6: Lluïsos, El Cercle,
L’Orfeó, Federació Colles de Sant Medir, Federació de
Festa Major i El Centre, hem ofert als nostres socis i a
tots els graciencs unes activitats al gust de tothom.”

No han faltat els aperitius de Nadal i
el Caga Tió, perquè les tradicions les
hem de conservar. Festes per a la gent
gran amb ballaruca, berenar i regals; la
nostra gent gran ha fet possible que
avui estiguem aquí, i s’ho mereixen tot.
Els mes petits també han pogut gaudir
a Gràcia dels Casals de Nadal i, evidenment de titelles. S’ho han passat
d’allò més bé!
Però tot s’acaba, i el 4 de gener hem
rebut a la nostra Vila de Gràcia les carteres reials amb la seva Cavalcada,
encara que altres dies els nostres petits
havien pogut entregar les seves cartes
a diferents punts per avançar feina
perquè tot no quedés per a l’últim
moment. Els que encara no ho havien

lliurat les cartes, ho van poder fer a la
Plaça de la Vila de Gràcia i van esperar
amb molta il·lusió i nervis l’arribada
dels Reis d’Orient.
Com podeu veure, hi ha hagut de tot i
per a tots, i ara hem de continuar
endavant, ja que el 2009 es presenta
ple de projectes, i les entitats que formem el G6 continuarem treballant per
a tots vosaltres. Després de moltes activitats i dies de gresca, acomiadem l’any
2008 amb l’esperança que el nou
2009 sigui un any ple de felicitat per
tots. Un bon any per a tots!

Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

El Cisco i jo
opinem
Sobre per què es diu plaça Lesseps, el
reconegut constructor de canals, Ferdinand Lesseps, comença a qüestionar-se
què va fer malament en vida per merèixer
una plaça així. L’últim motorista que va
entrar al túnel que connectava Lesseps
amb Vallcarca just en el moment en què
van tancar l’entrada i la sortida opina
que: “per on se surt?”.

CC
Què opineu sobre...
• El pla de policia de
proximitat de la
Guàrdia Urbana?
• El pal·li de la plaça
Lesseps?
• La remuntada de
l’Europa?
• Les zones d’àrea
verda?
• El Facebook?
• Salvar la façana
de la Violeta?
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S

obre el nou pla de policia de
proximitat de la Guàrdia Urbana opino que està bé mentre
que la distància que hi hagi
entre els agents i els ciutadans variï
depenent de si es tracta d’un dia d’estiu o d’hivern. El meu amic Cisco afegeix que hi està d’acord mentre no et
convidin a una copa i després pretenguin anar-se al llit amb tu.
Sobre el pal·li de la plaça Lesseps (l’estructura amb quatre costats, vertical i
de metall situada enmig de la plaça) he
de dir que, com a mínim, és i serà un
element culturitzador i un dels màxims
exponents de la promoció de la llengua
catalana a la Vila, ja que abans de la
seva creació el 95 per cent de la població ignorava el terme pal·li i, a hores
d’ara, la xifra ha patit un pronunciat
descens fins al 93,5. En Cisco comenta
que hem tingut sort, ja que l’artista del
famós i reconegut pal·li (s’ha observat
un descens de visitants al Parc Güell
que s’acumulen als passos de zebra
provisionals per veure’n l’estructura) va
inspirar-se en la profunditat del túnel
de trànsit que passa per sota la plaça
per determinar l’alçada de l’obra d’art.
“Què hauria passat si l’autor s’arriba a
obsessionar amb la profunditat de l’estació de metro de la Línia 9? Ens munta un gratacels, el paio aquest!”, conclou.

Sobre la gran remuntada de l’Europa
contra el Premià (perdia 0 a 3 al minut
18 de la primera part i va acabar guanyant 4 a 3) opino que, tant per tant,
millor marcar els quatre gols al principi i
després, si vol el rival, que et facin els tres
restants. En Cisco apunta que per poc
que pugui, la directiva del club hauria de
comprar aparells d’electroxoc per assistir
els aficionats que pateixen del cor, o bé,
per despertar alguns jugadors a la mitja
part, tot fent-los creure que necessiten
una passada de planxa per acabar d’allisar la samarreta.
Sobre les zones d’àrea verda per aparcar
em pregunto si l’Ajuntament les compta
com a zona arbrada o no. En Cisco té un
dubte similar amb la zona blava, per si és
considerada zona portuària, i es pregunta
per què quan intenta comprar un bitllet
per anar a Eivissa li surt un tiquet per
posar a la finestreta del cotxe.
El Cisco pensa que qui no té facebook i
no es fa fan del Petri, de l’home de “ho
haveu vist això” i del Doraemon no hauria de ser considerat persona quant a
ésser social. Jo penso que qui passa més
de dues hores al dia tafanejant els facebooks d’altri hauria de ser considerat
legalment “no ésser”.
Sobre la possibilitat de només salvar la
façana de la Violeta i enderrocar l’interior per construir-lo de nou, el Cisco ho
té clar. “És com si a un Ferrero Rocher
només li conservessin el crocant de xocolata i ametlla i a l’interior l’hi injectessin
crema de carbassó”. Jo opino el mateix.

Per Eloi BABIANO

RACÓ LITERARI

La veu catalana
de la Franja de Ponent

RL
L’escriptor mequinensà
Jesús Montcada va
viure a Gràcia durant
mots anys

N

ascut a Mequinensa el 1941,
Jesús Moncada i Estruga va
ser veí de Gràcia durant
bona part de la seva vida
fins que la mort se l’endugué, el 13 de
juny de 2005. La seva vila nadiua,
coberta avui per les aigües, va ser el fil
conductor de la seva literatura.
Després d’haver exercit breument de
mestre al seu poble, i un cop instal·lat
a Catalunya, es va donar a conèixer
amb narracions curtes com Històries de
la mà esquerra, premi Joan Santamaría
1971, o El Café de la granota (1985).
En elles recrea el passat de l’Antiga
Mequinensa, recuperada de les aigües
de la presa del poble.
L’any 1988 va publicar Camí de Sirga,
després de tres anys de feina i set
redaccions diferents de la mateixa història fins que va trobar-hi la línia perfecta que pretenia. La novel·la ha estat
traduïda a dotze idiomes i és considerada com una de les millors de la literatura catalana dels darrers anys. Va
aconseguir el premi Joan Creixells del
1988, el de la Fundació d’Amics de les
Arts i de les Lletres de Sabadell, el premi Nacional de la Crítica, el de la ciutat de Barcelona i el premi de la Crítica
Serra d’Or el 1989; a més a més va ser
finalista el premi Nacional de Literatura de 1990.

Guardonat amb la Creu de Sant Jordi,
les acaballes d’una primavera van tenir
la gosadia de deixar-nos orfes de la
seva prosa contundent, un xic aspra i
arrelada a la terra.

Camí de Sirga
“Poc abans del tancament de les comportes
del pantà de Riba-roja, la pluja va despenjar-se amb violència sobre la vila demolida
i deserta. Les barrancades de la serra del
Castell es precipitaren amb fúria sobre els
molls, trencaren les amarres podrides del
cementiri dels llaüts i els dispersaren.
A la deriva en un Ebre furiós que havia
oblidat els solcs de les quilles i la cadència
de les vogades, van sotsobrar per colls i
pedrets.
El Verge del Carme va asclar-se enfront de
l’Illa dels Tretze Sants, la proa s’encallà
entre els àlbers de la vora. Quan el reu va
deixar, ningú no reconegué les restes de la
nau; la rabior de la riada havia esborrat les
lletres del tercer nom.
El vell Neptú, avarat amb discursos, banderes i música al moll de les Vídues un dels
dies esplendorosos de L’Edèn, era per sempre més una carcassa anònima de fusta
morta”

Per Gemma COTS

REPORTATGE

RP
A Barcelona s’ha produït
una progressiva disminució de les botigues en el
teixit urbà, fruit del canvi
d’hàbits i de l’oferta de
les grans superfícies.
Veïns i botiguers dels
diferents barris demanen
que el model de
Barcelona segueixi sent
el de ciutat mediterrània, caracteritzada per
la presència de petits
comerços i que es deixin
de banda aquells models
en els quals el barri es
transforma purament en
zona residencial i on es
produeix una desertització dels carrers
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Passat i futur
del comerç
a Gràcia

H

istòricament, Barcelona ha
tingut una tradició comercial molt destacable i ja des
de l’època romana trobem
símptomes que evidencien la presència
de l’activitat comercial a la ciutat. Més
endavant, als segles XII i XIII, Barcelona es va compondre amb una classe
dirigent constituïda essencialment per
mercaders que s’expandiren econòmicament i territorial per tota la Mediterrània i construïren un gran imperi
comercial. Al segle XVI, almenys un
15% des habitatges de la ciutat eren de

mercaders i un altre 10% artesans que
venien directament al públic els productes que fabricaven. Per tant, ja en
aquella època el 25% de les famílies
d’aquell moment es dedicaven al
comerç, a un nivell o altre.
Tot i aquesta forta presència del
comerç a la ciutat, en l’època moderna
es va produir una decadència econòmica i, conseqüentment, un estancament
de l’activitat comercial que no començà a ser superat fins al segle XIX, amb
l’entrada de la Revolució Industrial. I va

“A Gràcia un 14 % de la població és estrangera,
el barri amb més presència d’estrangers és Ciutat Vella amb un 38,5 %”

ser a través de l’entrada de la industrialització quan es van
donar un seguit de canvis importants en la utilització de l’espai, com també, una segregació espacial segons l’estructura
social de la població. Fou en aquell precís moment, doncs,
quan van començar a aparèixer els primers centres econòmics i de negocis.
A Gràcia concretament, es van establir en aquesta època
importants indústries com el Vapor Vilaregut coneguda com
el "Vapor Vell" –a la zona de Perill/Torrent de l’Olla–, el
Vapor Puigmartí o"Vapor Nou", la fàbrica de teixits elàstics
d’en Miquel Matas o la fàbrica sedera que Josep Reig va
obrir a l’actual carrer Escorial, a la segona meitat del segle.
L’establiment d’aquestes indústries a la Vila de Gràcia va provocar que aquest zona comencés a rebre treballadors industrials que s’instal·laven prop dels seus llocs de treball.
Paral·lelament a aquest canvi revolucionari, l’aprovació del
projecte al 1888 del Mercat de la Llibertat (i del Mercat de
l’Abaceria Central, a la Travessera de Gràcia, l’any 1892), va
produir més canvis en el comerç i els mercats del barri, fins
aleshores més propis d’un àmbit rural. Tot aquest conjunt de
canvis van culminar amb un fet molt important per al desenvolupament de l’activitat econòmica de Gràcia com fou que
l’any 1897, la Vila, fins llavors municipi independent, es va
annexar a la ciutat de Barcelona.
Gràcia ja formava part de Barcelona i, a principis del segle
XX, l’objectiu era eixamplar la Barcelona actual: així, després
del pla Cerdà i de l’obertura de la Via Laietana, es va donar
un canvi fonamental en la localització i l’expansió del
comerç a Barcelona cap a altres parts de la ciutat que no
fossin el centre. A la Via Laietana s’instal·laren diferents entitats bancàries i financeres i, per la seva banda, els comerços i
botigues s’expandiren al voltant de la plaça de Catalunya i el
passeig de Gràcia.
Tots aquests fets expliquen l’evolució de l’activitat comercial a Barcelona i la seva localització a les diferents parts
de la ciutat. El comerç, des de sempre existent a la ciutat,
ha hagut de compaginar i conviure amb les altres activitats
econòmiques, que com fou el cas de la indústria del segle
XIX, van créixer molt ràpidament. Ara, però, ens trobem
que altres factors, no només econòmics sinó també culturals i socials, fan que el comerç de sempre estigui en constant evolució. En particular, al barri de Gràcia, podem
observar com s’està donant una certa tendència al canvi
amb la incorporació de nous comerços al barri i negocis
clarament pensats per a una ciutat cosmopolita, oberta i
contemporània.
13

REPORTATGE

BARCELONA TÉ UN COMERÇ
MOLT CONSOLIDAT
Tot i que en els darrers anys s’ha produït una lleugera disminució del
nombre de llicències en el comerç
minorista a Barcelona, segons l’informe de comerç 2006 realitzat per
l’Ajuntament on s’analitzen les dades
de l’activitat comercial a Barcelona i
el seu pes específic dins l’activitat
econòmica de la ciutat, el creixement
dels afiliats del sector comerç a la
Seguretat Social s’ha situat, el 2006,
en el 4,5%, la millor dada des de
l’any 2000. Al finalitzar l’any 2006,
segons conclou l’informe, després
dels serveis a les empreses, el comerç
és l’activitat terciària amb més pes a
Barcelona. L’increment percentual de
l’ocupació per al sector comerç
(37,3%) ha estat més moderat que la
mitjana de serveis, però aquest fet es
justifica perquè el comerç és, des de
fa temps, una activitat madura i consolidada.
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La immigració, factor de canvi
En molts moments de la història, la
immigració ha estat un factor rellevant i
de canvi per al desenvolupament de
l’activitat econòmica, i Barcelona no
n’és una excepció. Sense anar més lluny,
al segle XIX, la necessitat de mà d’obra
arran de les noves indústries que es
situaven a Barcelona, va provocar una
forta onada d’immigrants procedents de
les comarques catalanes.
Però, si en el segle XIX els immigrants a
Barcelona provenien de les comarques
catalanes, a la segona meitat del segle
XX aquests provenien de països més
pobres i/o amb conflictes polítics.
Segons dades extretes de l’estudi “Immigració i mercat de treball a la ciutat de
Barcelona”, desenvolupat conjuntament
pel Centre Econòmic i Social de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill, la ciutat
ha experimentat un creixement de la
població immigrada molt més accentuat
que la resta del país, sobretot a la dècada dels noranta. L’any 1999 tan sols
estaven empadronats a Barcelona
40.903 estrangers i, al cap de set anys,
la població estrangera va augmentar
fins a la xifra de 260.058 persones. Així
doncs, la població estrangera ha passat
de ser el 2,7% (any 1999) al 15,9% del

total de la població (any 2006). Si
observem la densitat per zones, el barri
que concentra més percentatge de
població immigrada és Ciutat Vella,
amb un 38,5% de la població. Tot i
aquest lideratge, a Gràcia la presència
de població immigrada se situa en un
14% i els col·lectius amb qui tenen més
presència són els llatinoamericans, els
europeus, majoritàriament francesos i
italians.
No és estrany, doncs, que Gràcia encara conservi aquelles antigues places, els
primers mercats que es van obrir a
finals de segle XIX, les tradicionals fleques, farmàcies, llibreries, adroguers,
etc. i que aquests comparteixin espai
amb els locals de nous creadors, joves
dissenyadors, emprenedors o artesans
del segle XXI. Tot i que puguin semblar
que s’estigui produint un trencament
amb el passat, alguns d’aquests establiments segueixen mantenint els tallers
propis i artesanals en el rerefons de les
botigues.
Al mateix temps, tots aquests comerços
aporten determinats valors afegits al
barri: sobretot, amb la generació de
nova activitat econòmica i la capacitat
d’atracció sobre determinats col·lectius

“Gràcia sempre s’ha caracteritzat com un barri
amb una activitat comercial amb molt de protagonisme”
socials. Aquests nous tipus d’establiments comercials que
aposten clarament per la creativitat i la innovació, s’han afegit a l’oferta comercial del barri i han cercat, en la majoria
dels casos, la captació dels clients a través del màrqueting i
la comunicació.
Per tot plegat, Gràcia s’ha convertit en un indret universal i
cosmopolita on conviuen el comerç tradicional amb botiguers de tota la vida, i un comerç modern i al dia de les últimes tendències. La Vila de Gràcia, en aquest sentit, ha esdevingut el nucli de la diversitat, amb una multitud de propostes, des de les més tradicionals i autòctones, fins les més
modernes i novedoses, i és un motiu d’atracció i consum
tant per a residents com per a visitants.

La importància de l’associacionisme comercial
de barri
Però les botigues de tota la vida no només conviuen amb els
nous negocis que sorgeixen dia rere dia, sinó també amb els
grans eixos comercials. Així és com, per tal de competir-hi,
els comerciants de Gràcia han anat formant una xarxa associativa per tenir un fort teixit comercial darrere i reforçar els
vincles entre comerços i botigues. Són diverses les associacions comercials existents a Gràcia, que normalment s’associen per carrers i places. Entre elles tenim l’associació de
comerciants Portal de la Llibertat, Gràcia Nova, l’associació
de comerciants Gran de Gràcia o Nova Travessera. Totes elles
estimulen la cooperació entre comerços i treballen conjuntament per detectar les necessitats i hàbits del consumidor i
avançar-s’hi o adaptar-s’hi. La finalitat és, en definitiva,
detectar les estratègies per tal que els barcelonins vegin el
fet de comprar a Gràcia com alguna cosa atractiva, interessant i còmoda.

Per Elisenda CUCURULL

Juanjo
Méndez

ENTREVISTA

ET
Juanjo Méndez, antic veí
del barri de Gràcia, és
ciclista en la categoria de
LC4. Als 44 anys, i després
d’haver patit un accident
de moto en què va perdre
el braç i la cama esquerres, ha guanyat una
medalla de plata i una
de bronze als passat Jocs
Paralímpics de Beijin
2008

Després de l’accident vas començar a
fer ciclisme. Per què aquest esport i no
un altre?
Abans de l’accident, l’any 1992, ja
practicava ciclisme. Dels 14 als 25 anys
vaig fer ciclisme, després em vaig posar
a treballar. Després de l’accident, en el
qual vaig perdre la cama i el braç
esquerres, em vaig engreixar molt,
pesava 100 quilos. Això em comportava
molt problemes de mobilitat. Per això,
junt amb un amic, vam decidir millorar
la nostra forma física i vaig tornar a fer
ciclisme.

Els inicis, de segur, devien de ser durs.
Com vas aprendre a aguantar l’equilibri?
El que vaig fer va ser intentar-ho i,
finalment, ho vaig aconseguir. El que
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em va costar més va ser aguantar el
meu pes amb el manillar, més que
pedalar. Al principi em costava molt fer
la volta de 250 metres del velòdrom,
una persona caminant al meu costat
anava més ràpida que jo.

Quin any vas començar a competir en
ciclisme LC4?
Va ser al campionat d’Espanya del
1997: em vaig sentir molt còmode i
vaig assolir molt bons resultats. Al
1999 vaig competir el meu primer
mundial a Colorado i allà vaig quedarme als quatre quarts. Va ser una cursa
difícil. Però això va fer que em motivés
molt més per millorar. Sóc una persona
competitiva i m’agrada superar reptes.
El 2002 vaig guanyar la meva primera
medalla mundial.

“Amb el ciclisme ajudo gent
com jo, amb ells comparteixo
les meves vivències i experiències”
Què vas sentir quan vas guanyar la primera medalla?
Va ser increïble, vaig veure que amb
esforç i dedicació podia millorar. Creia
que assolir aquesta fita em seria molt
més difícil, però em va costar una mica
menys del que em pensava. Guanyar
una medalla mundial era la meva il·lusió
i vaig lluitar molt per aconseguir-la.
Finalment, el somni es va complir.
Després, la meva meta van ser els Jocs
Paralímpcs i, al 2004 a Atenes, vaig
guanyar una medalla de plata en persecució. No obstant això, en vaig perdre
una d’or. Tanmateix, guanyar la plata va
ser fantàstic, indescriptible. Qualsevol
esportista somia en poder estar al podi
Olímpic.

Què significa que vas perdre una medalla d’or? Què va passar?
Vaig arribar quatre minuts tard a la
prova de contrarellotge i no vaig córrer.
Va ser un error humà: la persona encarregada de controlar els horaris de les
carreres es va equivocar.

Als Jocs Paralímpics d’aquest estiu a
Beijin has guanyat una medalla de plata en contrarellotge i una de bronze en
persecució. Quina valoració fas d’aquests resultats?
He de dir que la medalla de bronze
em va costar molt més que la de plata.
En la prova de contrarellotge tots els
factors van jugar a favor meu: les condicions climàtiques eren molt semblants a les de Barcelona i em van fer
sentir molt còmode. Va ser una grata
sorpresa!

El proper repte... Londres 2012?
Ara tinc 44 anys, d’aquí quatre anys
més en tindré 48. El meu propòsit és
anar als propers Jocs Olímpics, sí, però
només si em sento capaç d’optar a
medalla, si no em quedaré a casa. Els
meus competidors són més joves que jo
(dels 20 als 30 anys) i això pot suposar

“Poder treballar i viure del
ciclisme paralímpic m’omple i
m’agrada molt. Si no fes
esport, no sabria què fer”

un handicap per a mi. No obstant això,
cada any he anat millorant una mica
més, i això em fa pensar que el 2012
continuaré estant en bona forma.
M’entreno molt per mantenir-me i
millorar. Sempre que corro en una cursa l’únic pensament que tinc és el de
guanyar i superar qui tinc davant.

Quin tipus d’entrenament segueixes?
Normalment m’entreno matí i tarda,
en total unes sis hores diàries. El meu
entrenament consisteix una marxa d’anada i tornada en bicicleta per la
carretera de Barcelona fins a Sentmenat, passant per Caldes. Quan fa bo,
amplio el nombre de quilòmetres. També corro a la pista del velòdrom d’Horta, faig peses i, durant l’hivern, vaig a la
piscina.

Quins aspectes negatius té el ciclisme
paralímpic?
El principal problema de l’esport de
competició paralímpic és que no és
considerat professional, per tant, no
cobrem un sou de l’Estat com ho fan la
resta d’esportistes d’elit. Jo visc d’una
pensió i el nostre equip, el Club Gènesis, compost per dinou minusvàlids, viu
de petites beques i ajudes. Moltes
vegades aquestes donacions no arriben
a cobrir les despeses econòmiques dels
esportistes. Després dels Jocs d’Atenes
del 2004, l’Estat espanyol va crear el
Pla d’“Ajudes a l’Esport, Objectiu Paralímpic” (ADOP), que havia de respondre a les demandes de recursos
humans, material i despeses econòmiques que els esportistes feia temps que
reclamàvem. Però no tothom pot optar
a aquestes beques, només poden optarhi les persones que hagin guanyat
alguna medalla. Tal com ho veig jo,
l’Administració només “dóna premis”
als esportistes que guanyen; si no
guanyes, no et donen diners. Les
ADOP no són beques, sinó premis per
a guanyadors. Crec que això és un
17
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“La festa de Sant Medir i el ciclisme són els trets
que millor em caracteritzen. [...] Mai m’he perdut
aquesta festa, ni després de l’accident”

error perquè els que necessiten més
ajuda econòmica són els que comencen. Si no fos per clubs com el nostre,
que animem i acompanyem els principiants durant la seva carrera esportiva,
els novells no tindrien gaires possibilitats de fer-se un lloc dins l’esport paralímpic.
Hi ha altres maners d’aconseguir
finançament com els Premis Arc, però
els requisits demanats són molt específics (edat, quantitat de premis i medalles), la qual cosa fa que només rebin
aquestes ajudes una minoria.
Però després de tots els entrebancs, al
Club Gènesis ara hem aconseguit estabilitzar-nos econòmicament gràcies a
les federacions, el Comitè Paralímpic, i
altres beques. Com a mínim, ara
podem pagar-nos el material. El que
ens donen no és molt, però ens permet
tirar endavant.
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Què significa per a tu el ciclisme?
Per a mi el ciclisme és la meva vida.
Des que em llevo fins que me’n vaig a
dormir és l’únic que vull fer. M’agrada
molt. El dia que deixi de competir, no
aparcaré la bicicleta. Potser faré d’entrenador o potser una altra cosa, però
no deixaré d’anar en bici. M’encanta
sortir amb els amics a fer un tomb, fer
l’aperitiu i tornar a casa. Ric molt i
m’ho passo molt bé. Això m’agrada més
que competir.
A més a més, hi ha un altre aspecte
del ciclisme paralímpic que m’agrada
molt: amb aquest esport ajudo gent
com jo, amb ells comparteixo les
meves vivències i experiències. Poder
treballar i viure del ciclisme m’omple
i m’agrada molt. Si no fes esport, no
sabria què fer.

vegada no puc anar amb bicicleta m’ho
noten. La meva filla em diu: “Papa, es
nota molt que no vas en bici. Quan no
corres t’enfades!”. Sóc com un fumador,
però la meva addicció és el ciclisme. És
més sa.

De tots els ciclistes que coneixes, a qui
admires i per què?
Tots els de Gènesis admirem molt la
Raquel, una companya nostra. Tot just
fa tres anys que fa ciclisme i ja ha
aconseguit un diploma Olímpic. És
una persona amb una gran voluntat
per millorar, amb unes metes fixes i
amb esperit de sacrifici. Té una dedicació i entrega magnífica. L’admirem i la
valorem molt.

Tens una dona i una filla. Quin suport
reps d’elles?

De petit vivies al barri de Gràcia, concretament al carrer Sardenya amb Travessera de Gràcia. Quin vincle et queda
amb el barri?

Quan vaig conèixer la meva dona ja
feia ciclisme de competició. Després
vam tenir la petita. Sempre m’han
conegut així, amb la bicicleta, i els
agrada molt, em donen molt suport. Si
no fos per elles els moments durs haurien estat horrorosos.
He tingut sort i la meva família entén
que m’entreni tantes hores. Veuen que
el ciclisme em fa feliç. De fet, si alguna

La festa de Sant Medir. Mai m’he perdut aquesta festa, ni després de l’accident. El meu pare va fundar la colla
de Sant Medir dels Pilons i encara
continuo formant-ne part. És una tradició familiar ja que el meu germà i
jo continuem formant part de la Junta. La festa de Sant Medir i el ciclisme són els trets que millor em caracteritzen.

Per Joan Ramon GORDO

ENS DE COMUNICACIÓ

L’Ens de comunicació,
una iniciativa transversal
Quins són els seus objectius?
1r. Donar la major visibilitat possible en
els mitjans de comunicació, a les activitats que porten a terme les federacions
membres de l’Ens.

EC
Aquesta proposta associativa iniciada l’any
2006 per quatre federacions culturals catalanes, compta actualment amb 22 federacions associades de
diversos àmbits i sectors geogràfics de la
cultura catalana

ENS PODEU
TROBAR A:
Pl. Víctor Balaguer, 5 6a planta
08003 Barcelona (Barcelonès).
Tel. (34) 93 269 10 42
infor@ensdecomunicacio.cat
www.ensdecomunicacio.cat

2n. Generar espais de debat, de reflexió i
d’intercanvi d’experiències dins del món
associatiu cultural català. En aquest sentit
s’ha realitzat darrerament el 1er Congrés
de l’Associacionisme Cultural Català.

L

’Ens sorgeix del procés posat en
marxa entre el 2003-2005 anomenat Debats al teritori, una
de les conclusions va ser la de
crear una agència de comunicació del
moviment associatiu cultural català,
conscients de la necessitat de normalitzar i d’activar aquestes relacions, de
crear espais comuns de relació i de
col·laboració. Les entitats i el moviment associatiu cultural català som els
grans desconeguts, malgrat aglutinar
milers i milers d’entitats repartides
arreu del país.
Si ens fixem amb les federacions que
donem suport a aquesta iniciativa veurem que provenen de diferents camps i
sectors associatius: teatre, ateneus,
món coral, sardanistes, castellers, diables, societats musicals, gestió cultural,
bestiari festiu, gegants, trabucaires,
pessebristes, estudiosos, dansa, entitats
que treballen a les àrees urbanes de
nova creació..., que al darrere tenen
una gran quantitat d’entitats i en conseqüència de persones que estan treballant perquè a Catalunya no deixi d’existir la societat civil activa. Treballem
per generar espais comuns de col·laboració i de relació amb els mitjans de
comunicació i les institucions públiques catalanes per tal de normalitzar
una relació que hauria d’haver existit ja
fa molts anys.

3r. Constituir un espai de relació amb
les institucions públiques i privades per
tal de fer possible que el món associatiu
cultural català tingui cada vegada una
major consideració i incidència en la
societat catalana.

De quines eines disposem?
Una Assemblea formada per representants de totes les federacions associades,
i de manera més operativa d’una junta
directiva completada amb assessors i tècnics de comunicació així com per un
coordinador general.
Una secretaria tècnica, dotada de professionals i de les eines tècniques necessàries per la bona comunicació amb els mitjans de comunicació, per garantir la presència de les activitats protagonitzades
pel moviment associatiu cultural català.
Una oficina de comunicació i de difusió:
si volem arribar a tots els públics, hem
de generar mecanismes que potenciïn
les relacions públiques i donin respostes
a les diferents necessitats de presència
mediàtica de les federacions associades.
Una web, com a eina de difusió del què
fa l’Ens que proporcioni material i informació bàsica als mitjans de comunicació,
on hi ha un gran banc de dades: d’imatges, de textos de referència, de notes de
premsa... Així mateix el web està present a
totes les webs de les federacions associades i a les seves entitats que ho desitgin.
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OPINIÓ
SECCIÓ

Per Jordi CASSO

Per Joan LAFARGA

Parlem
d’avortament?

Refundeu, refundeu
que el món s’acaba

M M

’agradaria
ser
capaç
de parlar d’avortament sense oblidar
el fons real de la
qüestió: es tracta
d’un infant que,
involuntàriament,
causa una situació
dramàtica o un pro-

entre nosaltres intentem viure el nostre dia a
dia tan bé com podem, a Washington s’ha reunit un grup d’elegits per decidir com viurem
els propers anys la resta dels mortals. Bé, més
que elegits, podem parlar d’ungits per la sagrada mà de no
se sap qui, perquè no recordo haver passat cap campanya
electoral per decidir qui faria tan gran servei a la humanitat.

D’una banda hi ha situacions prou dramàtiques que poden
ajudar a raonar. Per exemple la violació. ¿Es pot condemnar
la víctima a partir-ne les conseqüències tota la vida, si no s’hi
veu amb cor, en nom d’uns principis ètics sostinguts des de
fora del drama? O bé una greu malformació del fetus o un
greu risc per la mare gestant. ¿És humanament sensat mantenir un judici intransigent i rígid en aquests casos?

Parlen de refundar el capitalisme. Ja és ben trist que després
de declarar-se en fallida, el sistema capitalista no pugui ser
liquidat sinó que només pot ser refundat. O sigui tornat a
fundar. O sigui que d’aquí a trenta anys tornem a refundar
que no ha estat res. Però també és cert que no hi ha alternativa a aquest sistema injust de repartiment de la riquesa.
Més enllà de les propostes d’ocupes, bromistes i altres freakis
només ens queda la possibilitat de refundar. La culpa és de
tots. Perquè quan la cosa va bé ningú obre la boca. Ara haurem de pagar la penitència.

OP
blema seriós a la seva pròpia mare.

Però quan entrem en el relliscós terreny de l’embaràs no
desitjat, com podem valorar l’abast del no desitjat quan ens
referim al nostre món cultural sobradament informat i sobradament proveït de mitjans per evitar un embaràs no desitjat
i no haver de decidir sobre la vida o la mort d’un altre ésser?
I, posats a pensar, posem en joc l’involuntari protagonista:
l’infant. Què serà menys dolent per a ell, la seva eliminació o
la seva existència suportada de mala gana pels seus progenitors?
L’Agència de Salut pública ens ha informat que a Barcelona
el 42% dels embarassos són “no programats” (que no és igual
que no desitjats). Aquí cal una seriosa educació de l’esforç i la
responsabilitat que ajudi la persona a ser capaç d’assumir que
el sexe, com totes les qüestions importants en la vida, no es
pot tractar al marge de la inconsciència.
He intentat tocar la qüestió des del punt de vista simplement
humà, que em sembla suficient per aprofundir en el problema. No goso ficar-me en la qüestió religiosa perquè els ràpids
canvis demogràfics i socials exigeixen un estudi teològic
valent de debò. I aquest no és pas el meu terreny.
Què deu pensar Déu Pare, que vol la nostra felicitat i que ens
estima sempre malgrat les nostres espifiades?

El cert és que, ens agradin o no, aquests senyors (amb alguna senyora) prendran decisions (o no) que seran determinants per a tots nosaltres i fins i tot per als nostres fills. De
nom G-20 i de cognom, de cognom... Bé, no tenen cognom.
Ni entranyes.

Som-hi que no ha estat res. Què hem de fer, doncs? Indemnitzar els delinqüents que ens han portat a la frontera de la
catàstrofe o posar-los a la presó? Passar pàgina, injectar
diners públics i tornar a donar-los corda o posar veritables
mitjans de control? Tornar a donar màniga ampla amb la
mentida que el mercat ho regula tot o fer que la democràcia
arribi de veritat als centres de decisió econòmics? Deixar
que el negoci sigui motor del repartiment de la riquesa o
que la riquesa sigui l’objectiu en si mateixa? No és el mateix
una cosa que altra. És ben fàcil de veure que si refundem
d’una manera d’aquí a poc hi tornarem a ser, o si ho fem de
l’altra començarem un camí nou amb més possibilitats de
justícia. Un camí per explorar: que la democràcia controli l’economia. No el contrari com fins ara.
No em mamo el dit i sé que la humanitat és injusta de mena.
No sóc dels que pensa que tothom és bo de naixement. Més
aviat el contrari. Per tant m’és senzill entendre que una
refundació democràtica no ens portarà pel recte camí d’accés al ple domini de la terra, que deia el poeta, però no serà
el mateix que si entre tots traiem els culpables de l’atzucac i
com a premi els deixem tornar a manar.
Tontos sí, però no idiotes.
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Per Susanna ÁLVAREZ

Per Joan LIZANDRA

Sóc
diferent?

Si plou,
quedem un altre dia...

Q

issabte, 12 de juliol de 2008: he quedat a les 19:30
sota l’Arc de Triomf amb una amiga, la Consu, per
fer una volta amb bicicleta. A mitja tarda, però, em
truca i em diu que el dia s’està “posant lleig”, i que
és millor deixar-ho per una altra ocasió. Certament, els
núvols i l’aire fred són una clara amenaça de pluja, i no cal
ser en Tomàs Molina per intuir-ho. Li insisteixo, però, de quedar igualment, i l’acabo convencent. Però no em sento del tot
bé, ja que molt em temo que, ens acabarà plovent, de manera
que surto de casa amb un paraigua i un impermeable.

uan la meva dona i jo ens vam plantejar la possibilitat de formar una família no vam pensar
–digueu-nos il·luses– que hauríem d’encetar un
procés d’adopció i que avui, quan els nostres fills
acaben de complir quatre mesos, oficialment encara no són
fills meus.
Si ens comparem amb una parella heterosexual, que no s’hagi
casat i que, per exemple, hagi hagut també de recórrer a la
inseminació artificial on fins i tot per aquest procediment de
reproducció s’hagi hagut de fer servir el semen d’un donant,
estem clarament en desavantatge. Sembla que cap llei no
obliga l’home d’aquesta parella a adoptar la criatura o criatures que la seva dona porti al món.
Tot i així, segons moltes persones, incloses les associacions de
famílies homoparentals, ens trobem davant d’una situació
legal capdavantera a nivell mundial, que és la següent: des de
l’any 2005 les modificacions legislatives del nostre país, Llei
d’adopció (DOGC 4366, del 19 d’abril del 2005) i Llei de
matrimoni 13/2005 (BOE 157, de l’1 de juliol del 2005), permeten a les parelles lesbianes i gais accedir al matrimoni i
adoptar fills conjuntament. Però no us heu de confondre: els
gais i les lesbianes podem casar-nos però això encara no ens
dóna cap dret respecte als fills d’aquestes unions.
Hem tingut molta sort perquè, si hagués sorgit algun problema durant l’embaràs de la meva parella, jo no hauria tingut
cap dret sobre els nostres fills. També hem pogut inscriure els
nens al Llibre de Família sense que hi hagués de constar el
nom de cap pare.
Bé, el cas és que, després que naixessin els nostres fills, hem
hagut d’iniciar el procés d’adopció. Tot ha millorat molt –ens
diuen, i en som conscients–, però la crua realitat és que hem
hagut de contractar un advocat perquè ens tramiti la sol·licitud d’adopció al Jutjat de Família corresponent. I tornem a
tenir sort –de no viure, per exemple, a Múrcia–, ja que la
documentació que cal portar i la durada del procediment varia
d’un Jutjat a un altre. I, si tot va bé, podré coadoptar els meus
fills abans que facin un anyet. Això si la sentència és favorable.
I llavors, potser ja no seré tan diferent. Tornarem a anar al
Registre Civil i sol·licitarem la inscripció dels nens i s’haurà de
modificar el Llibre de Família. I els nostres fills també portaran
un dels meus cognoms i llavors, oficialment, gaudiran dels
mateixos drets com si fossin els d’una parella heterosexual.
O sigui, que llavors els nostres fills ja no seran diferents... O sí?

D

Al cap de pocs minuts d’esperar-la al punt de trobada, arriba
la Consu, sota un cel gris del qual ja cauen gotes (...). Camina
tranquil·lament, duent la bici a un costat, amb el seu aire
elegant i natural.
Donat que plou, ens esperem uns minuts sota l’Arc de Triomf.
En un moment de treva, ens decidim a pedalar, tot baixant
per Lluís Companys; després agafem el carril bici que voreja
per fora el Parc de la Ciutadella, i seguidament agafem
Wellington. És llavors quan comença a ploure de valent, fins
al punt que ens hem quedar durant una llarga estona sota la
marquesina de la parada del “Tram Besòs”.
Hi ha un moment que plou tant que començo a tenir remordiments i mala consciència per haver-li insistit per quedar.
Em disculpo repetidament, i ella hi treu ferro, dient-me que
tampoc no era previsible que plogués tant. Li deixo l’impermeable, i per combatre millor aquell fred inusual en un mes
de juliol, berenem una mica –barretes de cereals i aigua–,
tot conversant. A pesar de la pluja i el vent, he de dir que
l’estona és agradable, entre altres coses, perquè la companyia
dels meus amics sempre ho és...
Quan finalment deixa de ploure, enfilem el carrer Wellington
cap amunt. I després, seguint el carril bici de la Meridiana,
arribem a l’estació de la Sagrera, on ens acomiadem i ella
agafa el metro...
Així acaba una tarda sense la dotzena de quilòmetres de passejada tranquil·la pel Fòrum i la Vila Olímpica prevista inicialment... Una tarda, però, amanida amb una pluja de la
qual em sento culpable, i amb un regust amarg que em fa
pensar i reflexionar, fins al punt que, d’ara endavant, quan
quedi per anar a fer activitats a l’aire lliure amb amics, per
molta il·lusió que em faci, m’acostumaré a mirar el cel abans
de sortir de casa, i segons com vegi el panorama, seré jo qui
els trucarà per dir-los: “Aquests núvols no m’agraden. Ho deixem per un altre dia?”...
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4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
Com valoreu les obres
de Lesseps?

Per Carles AGUSTÍ

Per Carles MAGGI

L

viat, sis mesos abans del que
estava previst, veurem acabades les obres de la plaça Lesseps. Ha estat una obra complexa, ja que calia compaginar les tasques inherents d’una feina d’aquesta
magnitud amb la necessitat de minimitzar els inconvenients, tant pel que fa al
trànsit com als veïns.

a reforma de la Plaça Lesseps i les
diverses operacions urbanístiques
previstes a les seves proximitats
poden canviar realment la zona i
donar-li unes possibilitats dels quals ara
no gaudeix.
La coincidència de diversos projectes
converteixen aquesta operació en la més
important des de fa anys a Gràcia, i amb
unes possibilitats de millora urbanística
molt grans. A la reforma de la plaça Lesseps s’hi uneix la reducció de carrils de
la Travessera de Dalt, la reforma d’avinguda Vallcarca-Bolivar, la reforma forçada de Vallcarca-Farigola.
El més emblemàtic de tots aquests projectes és el de la plaça Lesseps. No es
pot qüestionar, d’entrada, des del
moment que va ser pactat pels veïns i
l’Ajuntament amb l’oportú assentiment
de totes les forces polítiques. Ara bé, una
cosa és el projecte que es va pactar, i
l’altra el que s’està fent, que no sembla
tenir-hi gaire a veure. L’objectiu fonamental de la reforma era que la plaça
Lesseps recuperés el pendent natural i
que incorporés espais d’estada i de trobada.
La nova plaça Lesseps, que ja comença a
dibuixar-se, no respecta el pendent
natural, costa d’imaginar-se espais de
trobada, i incorpora tota una sèrie d’elements urbanístics monstruosos, de difícil explicació i no previstos inicialment.
Si a això li sumem el retard en les obres
de la plaça, motivades per la construcció
de la Línia 9 per sota, amb unes tuneladores que només funcionen al 25%, a
Lesseps tenim un altra vegada un problema, i greu.
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A

És possible que hi hagi elements que
podrien millorar-se, en qualsevol cas
aquest projecte ha seguit els acords
amb els veïns des de l’inici, l’any 2004.
I una mostra d’aquesta conformitat
majoritària són les opinions de la plataforma Una altra Lesseps és possible,
que expressa la seva satisfacció. Cal fer
èmfasi en el fet que s’ha aconseguit la
connexió entre el nord i el sud de la
plaça. A més, el districte ha mantingut
durant tota aquest temps una relació
constant amb el veïnat. Com a resultat,
en aquest moment, s’està treballant
també per enfortir una xarxa associativa que dinamitzi la plaça amb el suport
de l’Administració.
La nova plaça es comença a dibuixar, i
hi ha qui no està convençut de l’aspecte
que està adquirint. Quan es parla de la
nova plaça Lesseps, em resulta inevitable recordar la història de la Casa Milà,
més coneguda com la Pedrera. Els veïns
van batejar així l’edifici perquè no agradava l’aspecte que tenia i el van assimilar al contorn d’una pedrera.
En el transcurs dels anys, la Pedrera ha
esdevingut un símbol de Barcelona i té
un reconeixement internacional indiscutible. ¿I si la plaça Lesseps acaba
esdevenint també un símbol de la ciutat? Esdevingui o no un símbol, aquesta
vegada parlem sobre un projecte construït en comú, que esdevé un clar referent d’una forma de treballar des de la
proximitat, en un districte que té una
identitat pròpia i en evolució constant.

Per Roger AMIGÓ

Per Xavier FLORENSA

Per Mireia BARGALLÓ
Vicepresidenta de l’Associació de Veïns
i Comerciants de la plaça Lesseps

L

a finalització de les obres de
transformació de la plaça Lesseps ens permetrà gaudir a partir
de finals d’aquest any d’un gran
espai públic on els vianants guanyarem
terreny i protagonisme, amb una important reducció del trànsit respecte del
punt de partida i la possibilitat de tenir
al Districte un renovat lloc d’ús públic i
ciutadà.
Les obres, realitzades d’acord amb el
projecte aprovat i consensuat en el seu
moment (en el si de la comissió formada entre representants veïnals, assessors
externs dels veïns, l’Ajuntament i els
representants de tots els grups polítics),
han perseguit dos grans objectius: l’adaptació de la plaça al caient natural
del terreny i la modificació del nus viari,
que permetrà la continuïtat dels carrers
abans interromputs de comunicació
entre barris, alhora que la reducció de
l’espai destinat als vehicles a la plaça.
Cal afegir, també, la importància dels
treballs que es realitzen al “cor” de la
plaça, tant les de les línia 9 i 3 del
Metro com també la de la instal·lació
d’una central de recollida pneumàtica.
Ara, la plaça ha de ser i serà per a l’ús
ciutadà. La finalització dels treballs
d’urbanització, ens permetrà veure
espais diversos, amb terreny per als jocs
infantils, les pistes de petanca, l’espai
per activitats o senzillament l’espai per
estar-hi. Sabem que qualsevol projecte
d’urbanització, i no pot ser menys el de
la gran plaça Lesseps, no està exempt, ni
abans ni després de la seva aprovació,
de debat, de diversitat d’opinions. Però
voldríem recordar que en el debat sobre
la transformació de la plaça, la que permetrà passar d’una plaça per als cotxes
a una plaça amb guany per als vianants,
la nostra sí serà una opinió ferma, a
favor d’una plaça pensada, treballada i
consensuada amb la Plataforma, a la
qual cal agrair la seva feina.

L

a plaça Lesseps és un espai de
gran importància per a Gràcia i
en el conjunt de Barcelona a
causa de la seva centralitat i la
seva funció connectora entre la vila de
Gràcia i Vallcarca.
La plaça arrossega des de fa anys un
llarg i complex procés de reforma que
se’ns dubte no ha estat fàcil per a les
persones que viuen o treballen en el
seu entorn.
Les obres es van iniciar després d’un
procés de participació en el qual els
veïns de Lesseps van poder incidir en
el disseny de la futura plaça a partir de
la voluntat de donar més protagonisme
al vianant, millorar la connexió a banda
i banda i augmentar el verd urbà de la
plaça.
A hores d’ara és precipitat valorar els
resultats d’una reforma que encara no
ha finalitzat. Creiem que el districte ha
d’estar atent per tal d’evitar que la fi
d’aquestes complexes obres satisfacin
les expectatives dels veïns. I sobretot
garantir que la coberta vegetal de la
plaça compleixi el que s’establia en el
projecte inicial i contribueixi a donar
un aspecte de menys duresa a la plaça.

E

l passat 16 de desembre es va
fer la presentació de l’Associació de Veïns i Comerciants de
la Plaça Lesseps a la sala d’actes de la Biblioteca Jaume Fuster. La
nova associació va explicar els objectius que tenien previstos per tal de
millorar alguns aspectes d’una plaça ja
pràcticament enllestida.
Si bé des l’Associació ja s’havia detectat
un cert malestar entre els veïns pels
resultats de les obres, es desconeixia el
pes específic d’aquest sentiment entre
el veïnat, de manera que l’Associació va
optar per la prudència evitant així que
determinats sectors l’acusessin de
rebendista, i deixant que fossin els
veïns els que deixessin molt clara la
seva posició davant del que ens han fet
amb la Plaça.
Majoritàriament, les exigències dels
veïns van anant de menys a més: suavitzar els revolts dels vehicles que en
algun cas han de fer un gir de 90 graus
quan hi ha terreny de sobres per a
poder-ho fer, plantar més arbres prescindint dels dissenys lineals del
Sr. Albert Vilaplana; i destacada per
àmplia majoria, exigir que abans de la
inauguració de la plaça, es retiressin
alguns dels anomenats “elements ornamentals” com un pal·li i l’al·legoria del
Canal de Suez i posteriorment que s’anessin liquidant totalment unes andròmines difícils de pair pel veïnat, com
són l’amfiteatre i les pistes de petanca
es perceben com a punts conflictius.
L’Associació de Veïns i Comerciants de
la Plaça Lesseps, ha captat i recollit
perfectament el sentiment i el desig
d’una amplia majoria del veïnat, i obrarà en conseqüència, sentint-se, ara si,
legitimada per a actuar en el seu nom.
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DESCOBRIM ENTITATS

Per Joan VILAPLANA

DE
El passat dimarts 16 de
desembre l’Orfeó
Martinenc del barri del
Clot de Barcelona, rebia
el guardó a l’”Ateneu de
l’Any 2008”, en el marc
de l’acte de lliurament
dels Premis Ateneus
2008, els guardons que
convoca anualment la
Federació d’Ateneus de
Catalunya. En aquest
article us descobrim
aquesta associació de la
ciutat i els motius pels
quals ha rebut aquest
important, i merescut,
reconeixement
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Orfeó Martinenc:
“L’Ateneu
de l’any 2008”

L

’entitat que edita aquesta revista,
els Lluïsos de Gràcia, és una de
les associacions que formen part
de la Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC) que, al seu torn, agrupa els centres culturals, casals, i ateneus que podem trobar en molts dels
pobles i ciutats d’arreu del país. El
denominador comú d’aquestes associacions és la seva acció, que se centra en
la dinamització de les comunitats dels
seu entorn a través de la cultura, la formació d’infants, joves i adults mitjançant el lleure i l’esport, i el foment d’una catalanitat integradora i no excloent i de valors cívics i de convivència.
La tasca d’aquestes entitats és, doncs,
molt important per garantir un correc-

te desenvolupament social, cultural,
esportiu i cívic dels diferents barris i
pobles del país.
En aquest reportatge volem descobrir-vos una altra entitat federada que
realitza aquesta acció des de fa 98
anys al barri del Clot-Camp de l’Arpa
de Barcelona. Es tracta de l’Orfeó
Martinenc. El passat 16 de desembre
del 2008, l’Orfeó rebia el guardó a
l’Ateneu de l’Any, en el marc dels Premis Ateneus 2008, els guardons que
convoca anualment la Federació d’Ateneus de Catalunya. És, sens dubte,
un reconeixement totalment merescut. I és que durant l’any 2008, l’entitat ha culminat un procés de prop de

ELS EQUIPAMENTS DE LA NOVA
SEU DE L’ORFEÓ MARTINENC:
• Teatre auditori per a 290 places
• 7 aules
• 2 Camerinos
• 2 tallers
• 6 magatzems
• 1 bar-restaurant
• 1 sala de juntes-Secretaria

Martinenca. L’entitat va anar arrelant al
barri i, ràpidament, va créixer el nombre
de persones associades i es van diversificar les activitats que se’ls oferia. Així, al
cant coral s’hi van afegir altres activitats
com el teatre, la dansa catalana, l’escola
de música o l’excursionisme.

LES SECCIONS DE L’ORFEÓ
MARTINENC
• Escola de Música
• Orfeó Martinenc
• Cor Jove de l’Orfeó Martinenc
• Coral Infantil
“Els petits martinencs”
• Esbart Montserratí Martinenc
• Escuela de Danzas Folclóricas
Argentinas “La cruz del sur”
• Grup Sardanista-Amics de Sant Martí
• Diables del Clot
• Gegants del Clot
• Tolc-La Bèstia del Clot
• Cloteatre
• Secció Benèfica i Social
• Cercle Filatèlic de Sant Martí de
Provençals
• Secció Passat-ho bé (Jubilats)
• Penya Barcelonista Orfeó Martinenc

Una mica d’història

L’any 1930, l’entitat va adoptar oficialment el nom d’Orfeó Martinenc. Però
com va passar en moltes associacions
d’arreu de Catalunya, la Guerra Civil i
la dictadura posterior van llastrar de
manera important l’entitat i la seva
activitat. L’Orfeó va haver de canviar el
seu nom pel de “Centro Moral de San
Martín de Provensals” però va aconseguir sobreviure i, poc a poc, anar recuperant activitats, a mesura que s’anaven reconquerint les llibertats socials.
Tot i això, no és fins a l’any 2000 que
l’entitat recupera el nom d’”Orfeó
Martinenc”.

L’aventura d’una nova seu

Repassem els antecedents: l’Orfeó Martinenc neix l’any 1910 per iniciativa
d’un grup de mestres i afeccionats al
cant coral, veïns i veïnes del barri del
Clot-Camp de l’Arpa, preocupats per la
cultura musical de les persones del
barri. Aquests veïns i veïnes van decidir
unir esforços i obrir l’Escola Coral

Aquest any 2000 també va estar marcat per la voluntat del propietari de la
seu de l’entitat de vendre l’edifici. No
cal dir que per a una associació sense
finalitat de lucre la decisió de fer efectiva la compra de l’equipament, era,
com a mínim, complexa i arriscada.

Però diuen que el món és dels valents,
així que la gent de l’Orfeó va apostar
fort per cercar fórmules imaginatives
que els permetessin poder fer front a
una despesa tant important. El pas del
temps havia deixat la finca en un estat
força deplorable, així que no només
calia adquirir el solar sinó que s’hi

vuit anys per renovar completament
els seus equipaments. Un procés
innovador i atrevit que ha requerit
molts sacrificis i esforços per part de
les persones associades a l’entitat
però que permet a l’Orfeó encarar el
futur amb molt potencial, il·lusió i
optimisme.
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havia d’aixecar una nova seu. La fórmula adoptada en aquell moment va
ser vendre una part del solar per
poder construir el nou estatge. L’assessorament del Consell Comarcal del
Barcelonès va ser clau per poder idear
un projecte engrescador per a possibles inversors i que permetés a l’entitat mantenir la seva seu al solar on
havia estat des de l’any 1924. La solució passava per construir un alberg
juvenil de 12 plantes d’alçada, amb un
estatge adjacent on s’ubicaria la nova
seu de propietat de l’Orfeó Martinenc.

L’Orfeó a “l’exili”
Com dèiem, tot aquest procés es va iniciar ara fa vuit anys i ha suposat que
l’entitat hagués d’estar sense local propi durant sis anys. Mentrestant, s’han
fet mans i mànigues per tal de poder
mantenir viva l’activitat de les 15 seccions de l’Orfeó que, en major o menor
mesura, s’han vist afectades en diferents moments i situacions i han hagut
de realitzar les seves activitats en altres
entitats o equipaments municipals del
barri. Una mostra d’aquest esforç per
mantenir les activitats de les seccions
de l’entitat és el fet que, durant aquests
sis anys, no només s’han mantingut
vives totes les seccions, sinó que se
n’ha creat una de nova, “El cor jove”.
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Un final feliç i un bon exemple
El passat dissabte 27 de setembre del
2008, es va celebrar l’acte d’inauguració de la nova seu de l’Associació. No
cal dir que va ser un dia molt feliç per
a totes les persones que d’una manera
o altra formen o han format part de
l’Orfeó. I és que l’entitat ha aconseguit
millorar substancialment els seus equipaments. És una fita important ja que
unes instal·lacions bones i adequades
són clau per tal que la tasca d’entitats
com les federades a la FAC sigui efectiva. És un exercici d’autoestima molt
necessari i que no és tan freqüent com
seria desitjable. La gent de l’Orfeó han
estat conscients que són molt importants per al seu entorn, i han lluitat per
aconseguir un equipament a l’alçada
de la tasca que realitzen.
Ara l’entitat, amb 530 persones associades i 15 seccions actives, afronta el
futur amb optimisme. El cas de l’Orfeó
Martinenc ha de servir d’exemple per
il·lustrar que els centres culturals,
casals i ateneus d’aquest país no ho
tenen gens fàcil per poder desenvolupar la tasca, importantíssima, que realitzen. La majoria d’entitats disposen
d’una xarxa d’equipaments que, en la
majoria dels casos, van ser construïts el
segle passat i que, per tant, cal actua-

litzar i millorar. L’Administració, tant la
nacional com la local, no sempre ho ha
posat fàcil perquè no sempre ha apostat per reforçar la tasca d’aquestes
entitats. L’Orfeó ha treballat molt
intensament i molt bé per trencar
aquesta dinàmica, i se n’ha sortit amb
uns resultats espectaculars. Esperem
que el seu cas serveixi perquè altres
entitats es conscienciïn de la necessitat
de lluitar i apostar fort per més i
millors equipaments, i que les administracions donin suport a un teixit associatiu que fa una tasca imprescindible,
tant culturalment com socialment.
La feina de foment de les entitats i de
reconeixement de la seva tasca que es
realitza des de la Federació d’Ateneus
de Catalunya ha de ser una de les claus
perquè cada cop més entitats socioculturals puguin millorar els seus equipaments.

DADES
D’INTERÈS
Av. Meridiana, 97
08026 Barcelona
Tel. 93 245 39 90
orfeomartinenc@gmail.com
www.orfeomartinenc.entitatsbcn.net

Per Marina VILLACAMPA

DESCOBREIX LA TERRA

El camí

DT
Recorregut per la
història, la cultura,
el paisatge i l’esperit
de les terres de parla
catalana
“D’ençà d’aquest gener
–i a través d’un conveni de
col·laboració entre les dues
entitats– els Lluïsos acullen
en un dels seus espais,
la seu del PAS-Barcelona.
Serà una sort de poder tirar
endavant aquest gran projecte des del cor de Gràcia i
amb la participació d’una de
les entitats més representatives i arrelades. Un Camí
plè de bones espectatives!”

E

ls Països Catalans tenen una
gran riquesa i diversitat de cultures i de paisatges: El Camí és
una ruta de turisme cultural
que recorre totes les comarques de parla catalana.
Es desenvolupa de forma participativa, i
planteja comunicar el territori establint
recorreguts senyalitzats que permetin al
caminant descobrir la riquesa de cada
racó del nostre país: la gent que hi viu,
les seves danses i cançons, les seves festes, la seva gastronomia, els seus cultius,... La seva finalitat és la de vertebrar
el territori, fomentar l’arrelament i l’estima al país, integrar els nouvinguts i
impulsar una economia basada en el
turisme cultural sostenible i desestacionalitzat.
El Camí es configura en forma de 8 irregular, figura que identifiquem fàcilment
amb el símbol de l’infinit, i enllaça
camins i rutes ja existents, incorporanthi allotjaments i serveis turístics de
diversos tipus a cada etapa, una guia
explicativa i un carnet de caminant per
obtenir beneficis en els serveis i recollir
el segell dels llocs per on es passa.
Cal destacar el fort component social
del projecte, tant pels seus continguts
com per l’exhaustiu sistema participatiu
durant el procés de creació de cada
tram.

L’associació PAS (http://www.pas.cat)
concep El Camí com el seu principal
projecte i està creant de forma progressiva oficines territorials que es dediquen a construir-ne trams concrets juntament amb la ciutadania, les entitats i
les administracions locals. La coordinació general del projecte se situa a Cardedeu i actualment ja hi ha sis seus més
que mouen fils per fer-lo créixer a la
Marina, el Maestrat, Mallorca, els PrePirineus Orientals els Pirineus Occidentals i el Barcelonès.
Per a aquesta última zona s’està elaborant el tram que correspon al barri de
Gràcia. Durant l’últim trimestre del
2008, El Camí de Gràcia va organitzar
reunions obertes i rutes culturals on les
persones i entitats que coneguin el
territori, puguin ser partícips del procés
de definició del recorregut enfilant els
punts d’interès social, històric, paisatgístic i cultural que considerin rellevants.
El Camí és un projecte de país. Per tal
de fer-lo créixer, necessitem l’ajuda i la
il·lusió de tothom. Per ser part d’El
Camí, te’n pots fer amic i rebre informació de les activitats per correu electrònic, inscriure la teva entitat com a amiga d’El Camí, apadrinar-ne un tram amb
una contribució econòmica o oferir-te
com a voluntari. Visita la pàgina
http://www.elcami.cat!
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Per David MONTFORT

Gràcia-Japó-IraqItàlia-Gràcia

De mica en mica,
omplim la pica

R

A

quest cop us vull recomanar
una ruta gastronòmica internacional, sense moure’s de
la vila i per degustar
tranquil·lament a casa.

Us recomano, doncs, comerços que es
troben al mercat de l’Abaceria Central.
El primer porta el nom de Sushi Midori.
En aquesta parada de la plaça, com diu
la meva mare, podreu provar l’autèntica
gastronomia nipona, amb una qualitat
extraordinària, i feta per japonesos.
Els tradicionals sushi, sashimi o maki són presentats en petites
safates variades que sorprendran els més reacis al peix cru, i
també s’hi poden degustar uns increïbles fideus amb gambes
o, com ells en diuen, Yakisoba. Com a complement també
podreu comprar vi o cerveses nipones.
El segon punt d’aquesta ruta el trobarem uns metres més
enllà de l’anterior i porta per nom Productes de l’altra riba.
Com el seu nom indica hi podem trobar productes de l’altra
riba de la mediterrània i també de l’Iraq, terra de naixement
del seu propietari. Es veritablement sensacional i un gran
privilegi poder tastar plats típics de la gastronomia àrab cuinats directament a casa. En el seu mostrador sempre hi
podreu trobar cuscús i humus (paté de cigrons), els tradicionals pastissets àrabs i una bona mostra de vins i cerveses
àrabs. I el millor de tot, amb l’amabilitat i la calidesa del
comerciant àrab.
Sortint del mercat ens haurem de desplaçar fins al carrer
Joan Blanques cantonada amb Encarnació. Allà hi trobareu
La Chitarra, una antiga botiga de Gràcia reconvertida en una
petita porció d’Itàlia. Regentada per una parella italiana despatxen una excel·lent pasta fresca elaborada a la mateixa
rebotiga amb uns aparells manuals. A banda de la típica pasta també preparen autèntica lasanya casolana, salses diverses
i també hi podreu adquirir productes típics italians com
mozzarela fresca, formatge parmesà, oli d’oliva, vi lambrusco
o diferents marques de pasta seca portada directament del
país transalpí. Per acabar una recomanació directa de la
botiga, el millor plat de pasta es complementa amb un rajolí
d’oli i un grapadet de formatge, i un atreviment, abans de
coure la pasta proveu-ne una sense bullir i... ja m’explicareu,
la meva filla ho fa i és sorprenent.

BÚSTIA VERDA

RECOMANEM

Per Medir CUGAT

V

E

l treball per millorar
la sostenibilitat i la
consciència ambiental de l'entitat són
dues de les tasques que es
treballen a fons des de
l'agenda 21 lluisenca.

De mica en mica, es van
incorporant mitjans i es crean accions per afavorir
aquests dos objectius, però
encara resta molt camí per
recòrrer, per això ens cal la vostra col·laboració.
Els qui vau anar a l'aperitiu de Nadal ja vau comprovar com
es va fes una tasca de divulgació sobre la recollida dels residus que generava l'acte, tenin en compte que el millor residu
és aquell que no es crea.
Som conscients que a vegades creem maldecaps quan aquell
plat és de compostatge i va a l'orgànic, aquell que és de
porexpan va al residu general, aquell got que és reutilitzable
es torna i així un llarg etcètera. Per tot plegat farem un
recordatori general d'on es dipositen determinats residus.
Des de fa anys els Lluïsos fem servir vaixella reutilitzable que
tornem un cop l’hem feta servir. Els plats es renten en el rentaplats de l'entitat i un cop secs ja estan llestos per fer-los
servir un altre cop. A vegades es fa servir vaixella de compostatge com és el cas del plat, del kit de coberts i gots de cafè.
Aquests es llencen en el contenidor de l'orgànica ja que s'ha
fet de material de font renovable 100% biodegradable.
A Gràcia tenim encara la mancança d'una xarxa de recollida
de material orgànic, exceptuant la restauració, per això sempre demanem al Districte de Gràcia que ens facin arribar
contenidors.
En l'aperitiu de Nadal vam fer servir un plat soper que en
ser de porexpan el vam llençar al contenidor de residus
generals.
La resta de material, ampolles de plàstic i de vidre, ja sabeu
on s'han de dur, no? per si de cas, el plàstic al contenidor
groc i el vidre al verd.
Si festa rere festa anem seguint aquests consells de mica en
mica omplirem la pica per un entorn més sostenible.
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Per Mossos d’ESQUADRA

Grups Xerrem,
per fomentar
l’ús del català

Consells de seguretat
per a establiments
comercials

Una necessitat

MESURES DE SEGURETAT

Hi ha moltes persones no catalanoparlants que viuen amb nosaltres i
que voldrien expressar-se bé en
català, però no ho poden fer amb
fluïdesa i seguretat, no perquè no
facin l’esforç d’acostar-se a la nostra
llengua amb cursos, lectures, parelles lingüístiques, etc., sinó perquè
no troben entorns en els quals practicar la llengua que estan aprenent.
Malauradament, molt sovint els qui
parlem català deixem de fer-ho amb
persones de les quals sospitem que no el saben parlar,
encara que ens entenguin perfectament.

C

Una oportunitat
També hi ha moltíssimes persones que són bones comunicadores i que es veurien capaces d’ajudar a expressarse en català petits grups de gent que n’aprèn, no en qualitat de professors sinó com a parlants competents. I moltes d’elles oferirien de gust una part del seu temps si trobessin una metodologia idònia i una organització àgil
que els permetés dur a terme una activitat com aquesta.

Un mètode
Existeix una metodologia destinada a grups de persones
que volen millorar la fluïdesa i adquirir seguretat i confiança en la parla en entorns d’amics, de veïns de companys de feina... És el projecte Xerrem, promogut des de la
CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua) i que
es va iniciar l’octubre passat. Són trobades de grups de
sis a quinze persones, d’una sessió setmanal, distribuïdes
al llarg de vuit o nou mesos i conduïdes per persones
competents en la parla. Les persones dinamitzadores d’aquests grups Xerrem disposen d’un material i d’un programa que cobreix amb escreix les necessitats que puguin
tenir a l’hora de preparar les sessions: conté activitats,
temes i qüestions de conversa, suggeriments senzills de
llengua, referents populars i culturals, activitats complementàries, eines de seguiment, etc.

Una crida
Als Lluïsos, des de l’octubre, els dijous de sis a vuit del
vespre, comença un grup Xerrem. Ja ho sabeu: si coneixeu
persones que ja saben una mica de català i voldrien practicar-lo en grup, connecteu-les amb nosaltres. I si sou
persones que parleu bé el català i us fa gràcia conduir un
grup Xerrem, no us ho penseu més: us hi esperem.

SEGURETAT

ÚS DEL CATALÀ

Per CAL

S

Durant l’activitat:

• No acumuleu diners a les
caixes enregistradores.
• És convenient efectuar
ingressos regulars a les
entitats bancàries. Eviteu
el trasllat de molts diners
de cop, feu-ho amb discreció i adoptant totes les
mesures de seguretat
possibles.
• Instal·leu xips de seguretat als productes.
• Disposeu de vigilants de seguretat.
• En determinats comerços pot ser convenient instal·larhi un circuit tancat de televisió.

Per als treballadors:
• Les persones desconegudes no han de conèixer les
mesures de seguretat instal·lades.
• Si no disposeu de vigilant de seguretat, un treballador
de confiança s’ha de responsabilitzar de la seguretat.
• S’ha de portar un control de la quantitat de claus de
l’establiment.

Targetes de crèdit:
• Comprovar que coincideixen les dades de la targeta
amb la identitat del propietari.
• Comproveu que el nom i la numeració que s’imprimeixen al rebut coincideixen amb les dades de la targeta.
• Davant de qualsevol irregularitat aviseu l’encarregat, el
vigilant de seguretat o, amb discreció, la policia.
• En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no
efectueu l’operació comercial.
• Fixeu-vos amb els elements singulars del client que ha
intentat utilitzar una targeta d’un altre individu per tal
de passar la descripció a la policia.

Bitllets:
• Comproveu sempre les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets d’euro.
• Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu, reteniulo i aviseu el vigilant de seguretat o la policia.
• Si la persona intenta marxar del lloc, no us hi oposeu.
Fixeu-vos amb totes les característiques de l’individu,
direcció de fugida i, si fuig amb vehicle, recordeu la
matrícula.
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QUÈ HA PASSAT?

La Gràcia
de les tertúlies

E

l passat 7 d’octubre els Lluïsos de
Gràcia i La Gràcia de les Tertúlies
vam possar en marxa un nou cicle
de tertúlies. En Sandro Rosell, exdirectiu
del FC Barcelona, va ser el primer personatge convidat a aquestes trobades. Amb
Rosell, els assistents van poder parlar
sobre les “Experiències en el món de l’esport” i en particular sobre el màrqueting
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esportiu i el Barça.
El segon convidat del cicle va ser el Molt
Honorable Sr. Jordi Pujol, expresident de
la Generalitat de Catalunya, que va participar en la tertúlia del 13 de novembre. La
tertúlia va versar sobre el tema “Catalunya
avui” i va tenir un gran èxit d’assistència.

Exposicions

“

Què puc fer als Lluïsos?” ha estat l’exposició de producció pròpia amb què es va inaugurar
el curs 2007-08. Un conjunt
de plafons recollien totes les
activitats que es poden realitzar
als Lluïsos amb l'objectiu de
donar a conèixer de forma visual
i amb breus texts totes les possibilitats que ofereix l'entitat per al
temps de lleure.
L'exposició “nuSnu”, obra del fotògraf Joan Porredón, és una mostra d'un
projecte obert i en constant construcció que
culminarà amb l'edició d'un llibre. Els protagonistes de les imatges són elements molt
simples: la visualització de les converses
entre la persona participant és la clau per
conformar la imatge, tot utilitzant una corda que representa la vida. Els nusos són les
experiències vitals d'aquestes persones,
mentre que el cos nu es representa a si
mateix. L'exposició va romandre als Lluïsos
durant el mes d'octubre.
“Cartes en temps de guerra” realitzada per
Rafael Camps amb la producció de l'Associació Colònia Modernista, Colònia Güell,
ens va acostar als anys de la Guerra Civil i
als primers de la postguerra durant els
quals, es van editar una gran quantitat de

cartells, targetes postals, segells benèfics o de propaganda política, enganxines, etc. Aquesta
exposició ens va mostrar diversos aspectes
de la comunicació postal del període 19361947, alhora que ens va acostar a la realitat
de la vida quotidiana d’aquells anys. Es va
poder veure als Lluïsos durant el mes de
novembre.
Durant el mes de desembre i dins del cicle
Cultures del Món, es va presentar l'exposició de fotografia “Ayer y hoy; lo cotidioano” que mostrava la quotidianitat dels projectes que es realitzen a Bolívia mitjançant
el protagonisme dels seus beneficiaris directes, els nens, adolescents i joves que participen de manera activa en el propi procés de
desenvolupament social i educatiu. L'exposició va estar cedida per l'Associació Mi
Casa.
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QUÈ HA PASSAT?

El Nadal
als Lluïsos

P

er celebrar les festes de Nadal, els
Lluïsos vam elaborar un programa
carregat d’actes per a tots els
públics, que combinaven música i espectacles infantils, entre altres propostes.
El passat 21 de desembre va tenir lloc el
tradicional concert de Nadal a càrrec de
corals El Virolet, Vent del Nord i Sinera,
que van oferir el seu repertori a la Capella
de la Salle de Gràcia davant d’una gran
audiència de pares, familiars de cantaires i
socis.
La coral infantil El Virolet va fer un repàs
de cançons tradicionals catalanes. Per la
seva banda, Vent del Nord va oferir una
cançó tradicional anglesa i portuguesa i la
coral Sinera ens va sorprendre amb una
pre-estrena mundial. La cloenda de l’actuació la van dur a terme conjuntament
les corals El Virolet i Sinera amb un cant
comú.
En acabar el concert, la festa es va traslladar a la Plaça del Nord, on es va oferir als
assistents un aperitiu popular a base d’escudella i pollastre farcit, àpats típics de
Nadal.
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Els amants del cant coral van poder gaudir
també del concert del 40è aniversari de la
coral Sinera, celebrat el passat 22 de desembre. L’estrena de “Res de no és mesquí”
de Pere Cowley, obra encarregada en motiu
de l’aniversari de la coral, va ser la gran protagonista del concert, juntament amb el cant
comú interpretat per cantaires i excantaires.
Als actes musicals del Nadal, s’hi sumaren
diferents activitats infantils gratuïtes que
cada any programem per als més petits. El
24 de desembre, els infants van poder fruir
del caga tió i el dia 29, de l’espectacle “Un
Nadal màgic” a càrrec de la companyia Fes-

t’ho com vulguis, que va provocar les rialles
de grans i petits.
Objectiu Freedònia, el dia 27 de desembre,
ens va proposar un concert de jazz a càrrec
de “Gabriel Amargant Quartet” acompanyat d’un tast de vins.
Posaven el punt final dels actes de Nadal
als Lluïsos els diables de La Vella de Gràcia,
que el dia 31 van celebrar la revetlla de Cap
d’Any al teatre de l’entitat.
La recaptació del concert es va destinar a la
Marató de TV3.

Casal
de Nadal

J

a és tradició que pel Nadal el casal torni a obrir les seves portes amb l’objectiu d’oferir una oferta educativa on
nens i nenes gaudeixin d’unes activitats en
un ambient nadalenc.
La durada del Casal va ser de sis dies, repartits en dues setmanes. Jocs, tallers, gimcanes, espectacles de titelles i sortides van ser
algunes de les activitats que es van poder
realitzar.
En total, una cinquantena d’infants van participar d’aquestes activitats, entre les quals
podem destacar les activitats de ludoteca i l’espectacle de clown al centre cívic Taxonera o la
sortida al Festival de la Infància de Barcelona.

Cultures
del món

quest és un dels projectes de cooperació de l’entitat, centrat sempre en una cultura de les moltes
que podem trobar arreu del nostre planeta.
Equador, Argentina i Senegal van ser les
representades en anteriors edicions i
enguany, per al curs 2008-2009, l’escollida
és Bolívia.

A

ser molt ajustats. Sempre van regnar el fair
play entre els equips.

A dia d’avui s’han realitzat dues activitats
del cicle. La primera va ser el torneig de futbol sala en què van participar dos equips
formats per bolivians, un altre per senegalesos, els mateixos amb qui vam jugar l’edició anterior, i l’equip de la secció de futbol
sala de l’entitat. Com és obvi, tothom volia
guanyar i van haver partits molts disputats,
tal com reflecteixen els resultats, que varen

Per fomentar encara més el bon rotllo, hi va
haver un aperitiu final, a l’estil dels tercers
temps dels partits de rugby, i es va entrega
records a tots els equips participants.

Finalment, un dels equips de Bolívia va ser el
guanyador, després de vèncer a la final l’equip
del Senegal. Lluïsos va quedar en tercer lloc i
l’altre equip de Bolívia va quedar en últim lloc,
tot i que això era el menys important.

La segona activitat ha estat l’exposició Ayer y
hoy, lo cotidiano, cedida per l’associació Mi
Casa, amb qui col·laborem en el projecte de
cooperació de l’entitat.

Per Josefina ALTÉS

Escola de
Tennis Taula

E

Trofeu de Tennis Taula
Open de Rajadell

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Cinc anys de
Banc del Temps a Gràcia

l temps passa ràpid i el Banc del
Temps de Gràcia s’ha fet gran. Ja
fa cinc anys del seu naixement,
quan va començar a inscriure les primeres
persones que volien participar en aquest
projecte d’intercanvi de temps i actualment
en són dues-centes vint-i-vuit.
Amb el pas del temps, la diversitat de serveis, d’habilitats, i d’activitats que s’hi ofereixen s’ha anat ampliant, a mesura que els
seus usuaris i usuàries li anaven donant personalitat pròpia i l’anaven convertint en el
Banc del Temps més nombrós de Barcelona
i en un dels referents a nivell de Catalunya i
de l’estat espanyol.
La secretaria del Banc del Temps de Gràcia,
és un punt d’informació per estudiants universitaris, mitjans de comunicació, associacions que volen obrir-ne un en el seu municipi, nouvinguts que busquen un punt de
referència en el barri que els acull, persones
en busca de companyia sana amb qui passar una estona entretinguda, practicar un
nou idioma, aprendre noves tecnologies o
ensenyar receptes de cuina, només per dir
algunes de les moltíssimes ofertes i demandes que es reben diàriament.
La seves seus, primer a la Fundació Orfeó
Gracienc i actualment a Lluïsos de Gràcia
han estat a entitats històricament arrelades
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al barri, que inspiren prou confiança com
per reforçar encara més aquest projecte de
millora de la convivència ciutadana.
Però el Banc del Temps comença a donar
un pas més i té com a projecte més immediat l’implementació del Banc del Temps
Escolar a Barcelona, i el barri de Gràcia,
una vegada més, serà pioner i tindrà un
dels Bancs del Temps Escolars que seran
projecte pilot a l’Estat espanyol.
Tal com van fer en el seu moment a Itàlia i
a Portugal, també aquí els BdT Escolars
seran eina de suport per ensenyar als nens
i nenes el valor de la solidaritat, a través de
l’ajuda mútua, de l’intercanvi de coneixements i d’habilitats, fet que augmentarà la
seva autoestima en veure’s valorats al
mateix temps pels altres, pel que cadascú
pot aportar. Un valor que no es calcula en
diners, es calcula únicament en temps.
La consolidació d’una xarxa europea de
Bancs del Temps permetrà avançar en una
nova línea d’intercanvis entre països, que
ja es va iniciar amb els primers intercanvis
d’allotjament entre usuaris de BdT barcelonins i d’altres de Milà (Itàlia) i que cada
vegada més la fan servir tant els més joves
com aquelles persones no tan joves, amb
ganes de provar una forma diferent de
viatjar.

El passat dia 9 de novembre els nens de
l'escola de Tennis Taula dels Lluïsos de Gràcia, Pablo Expósito, Arnau Martorell, Martí
Folch, David Garcia, Eduard Felip i Pau Folch
van participar en el Trofeu de la Festa Major
de Rajadell.
En el campionat, obert a totes les edats i
categories, i dirigit a aficionats no federats,
van participar una trentena de jugadors
masculins i femenins entre 10 i 56 anys.
El sistema de joc es basava en lliguetes de
quatre jugadors, a partir de les quals es
classificaven els dos primers jugadors. Després, es passava a un sistema d’eliminatòries.
La nostra primera participació en un trofeu
va obtenir un bon resultat, ja que el jugador Eduard Felip, de 14 anys, en va resultar
el campió. També va arribar a semifinals el
jugador Pau Folch, de 15 anys.
L’Eduard Felip va ser obsequiat amb un trofeu commemoratiu amb el qual estrenarem
la prestatgeria de trofeus de l’Escola de
Tennis Taula.

Per Marc CAMPRODON

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

La nova
web dels Lluïsos

NP
El mes d’octubre del
2008 es va posar online la nova web dels
Lluïsos de Gràcia

J

a fa un parell de mesos que als Lluïsos
hem estrenat un nou disseny de la
web de l’entitat. No es tracta simplement d’un rentat de cara de l’antic disseny,
sinó que hem intentat convertir la web en
una eina útil per a tothom.
Hi poden trobar informació del que fem als
Lluïsos, els socis hi poden trobar les notícies
i novetats de les seccions que en formen
part i els dirigents la poden utilitzar com a
eina per agilitzar la seva tasca.
Actualment però, la xarxa Internet, la fa
tothom aportant els seus continguts i això
és el que la fa cada vegada més interessant. Per això és molt important que les
seccions i els socis la utilitzin omplint-la de
continguts: textos, fotos, vídeos, música, comentaris... D’aquesta forma, serà una
extensió a Internet de la
xarxa social que forma en
els Lluïsos. Ep! Sense mai
substituir les interessants
converses que mantenim
els socis al bar, a la plaça
del Nord o a qualsevol
de les sales de la casa.
Aquestes són les novetats més destacables
de la nova web:

Vídeo
Ara ja podem incloure vídeos a totes les
pàgines de la web. Aquest mitjà s’està
popularitzant molt per la xarxa i des de Lluïsos volem que cada vegada en fem més ús
per comunicar-nos amb els socis.

ha actius els blogs de la secció de bàsquet, l’Anella, Cantiga, El Virolet i el de la
Junta:
• basquet.lluisosdegracia.cat
• anella.lluisosdegracia.cat
• cantiga.lluisosdegracia.cat
• virolet.lluisosdegracia.cat
• unta.lluisosdegracia.cat

Agenda d’activitats
Totes les activitats dels Lluïsos apareixen
ordenades en un calendari. Podem veure
de forma ordenada totes les activitats de
cada més. Aquesta agenda també es
publica de forma automàtica a la web de
la Federació d’Ateneus (www.ateneus.cat)
per aconseguir fer-ne més difusió.

Secretaria on-line
Aquest nou apartat ens permet oferir
unes eines per facilitar la comunicació
soci-Secretaria. Actualment es pot consultar el calendari de reserva de sales, fer
noves reserves, inscriure’s a activitats
puntuals i fer la preinscricpió del socis
nous a les seccions.

Sindicació de continguts
Si us voleu mantenir sempre informats
de les actualitzacions de la web, ara ho
podeu fer mitjançant els RSS. L’RSS és un
tipus d’arxiu que et permet seguir les
novetats d’una web. Per fer-ho necessiteu utilitzar aplicacions com Google Reader, Netvibes, o moltes altres que són a
la xarxa.

Lluïsos a la Xarxa
Des de fora de la nostra web també
podeu estar connectats amb els Lluïsos.

Blogs
Cada secció pot disposar del seu propi blog.
La idea és que les seccions tinguin un mitjà
de comunicació més orientat a les activitats
internes de la secció.

Podeu afegir-vos al grup del Facebook
dels Lluïsos o al canal YouTube (www.youtube.com/lluisosdegracia) on publiquem
tots els vídeos que apareixen a la web.

També és una forma fàcil d’intercanvi d’opinions, fotografies, vídeos… Actualment ja hi

I recordeu de visitar ben sovint
www.lluisosdegracia.cat !

35

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

Per Coral SINERA

LS

Viatge-intercanvi
de la
Coral Sinera

Viatge-Intercanvi amb
la Coral Juvenil de la
Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria del
10 al 17 de juliol

Dijous 10
Com qualsevol viatge a les Canàries,
comença l’aeroport. Mentre érem a l’avió
vàrem entretenir els passatgers amb unes
cançons. En arribar a Las Palmas el Coro
Juvenil de l’OFGC ens va rebre i ens va acollir a les seves cases.

concert juntament amb el Coro juvenil, en
un espai idíl·lic com eren els jardins del Huerto de las Flores. Vam acabar el concert cantant tot junts el Madrigal de Taltabull. L’Ajuntament ens va convidar a un sopar a la
fresca amb papas arrugas i el mojo picón i
un refresc vermell canari extradolç: el
clipper.

Divendres 11
Havent dormit poques hores ens van portar
a visitar el modern auditori Alfredo Kraus i
la Sede on assagen els cors i les orquestres
de l’Orquestra Filarmònica de Gran Canària,
on ens van oferir un brindis de benvinguda.
A la tarda vam comprovar el confort de les
sales d’assaig (amb uns faristols impressionants per a cada cantaire i cadires encoixinades!). Al vespre vam anar amb guagua
(l’autobús) a Agaete, poble on teníem el

Dissabte 12
Vam començar el dia amb la visita al Teatre
Pérez Galdós, on ens van mostrar l’aire condicionat (per cert, molt ben amagat) de la
sala gran. Els “frescos” fruiters i animals (en
realitat era paper pintat) que donen un toc
d’art-decó a tot l’edifici van causar grata sorpresa a tots els presents.
Després, el nostre guia (un dels molts que
vam tenir al llarg del viatge) ens va portar a

fer un pateo pel centre des d’on veiem,
entre d’altres, la suposada casa de Colom a
Gran Canària. Pel camí, el nostre entreteniment va ser inventar garrotins sobre la virilitat dels tenors i baixos sinerencs!
Cadascú va dinar amb la seva família (cada
ovella al seu corral, fa el que li cal!) i a la
tarda ens vam trobar al Gabinete Literario
per fer l’assaig. Al vespre vam fer el concert
estel·lar del viatge en una sala molt daurada. Hi van abundar les ovacions rebudes
dels nostres amics canaris.
En acabar vam anar a la SEDE, on teníem
preparat un bon sopar de paella (groc
canari) i menjar del xinès! Al cap d’una
estona… les directores d’ambdues corals ja
ballaven entre els seus cantaires amb ritmes “suposadament autòctons”. Començava la farra!
Més entrada la nit… ens trobàvem al mig
d’un pàrquing encarat a l’oceà on un cotxe
ens inundava de música festiva. Asseguts
en un mur, alguns sinerus queien d’esquena de l’emoció del moment! Vés a saber a
quina hora… l’efecte de les begudes autòctones (ron Areucas i clipper de fresa) va fer
que alguns sinerus acabéssim ballant dalt
d’una plataforma de formigó, anant de
compres al súper o fent amistat amb els
taxistes de la ciutat…
Resumint... després d’un dia intens de visites i concerts vam aprofitar la nit per
demostrar la nostra immersió lingüística
(en molts casos, en tots els sentits de la
paraula): <<Tirémonos a la gespa!>> (pronunciant la g com a j castellana…).
Primeres hores de llum natural…
zzzzzzzzzzzzz…

Diumenge 13
El diumenge ens van dur a veure las Cuevas
de Gáldar, un museu on s’explica la història
dels habitants de l’illa i els seus costums
abans del contacte amb els espanyols.

Dilluns 14
El dilluns havia de ser el dia de platja. Portàvem quatre dies a Gran Canària i encara no
hi havíem anat! Al nord de l’illa el cel sempre estava ennuvolat (els illencs en diuen la
“panza de burro”), així que vam creuar tota
l’illa per anar a la platja de Maspalomas, al
sud del tot de Gran Canària. Hem de destacar que abans de l’excursió, tres de les
redactores d’aquest article (l’Adriana, la
Joana i l’Andrea) s’havien fet un pírcing
com a record del viatge. De camí vàrem
visitar dos bonics pobles: Telde i Ingenio i, a
Maspalomas mateix, l’hotel més gran d’Espanya, el luxós Costa Melonero. L’estona de
la platja ens va passar volant, entre el
dinar, el bany, prendre el sol (aquí sí que en
feia!), el volei-platja i la passejada per les
dunes de Maspalomas.
Al vespre alguns es van animar a anar a
ballar salsa a Teror, un poble de muntanya.
D’altres es van quedar a la platja de Las
Canteras, a las Palmas, xerrant, fent una
altra remullada (tot i el fred que feia) i, evidentment, cantant fins a la matinada.

Dimarts 15
La gran majoria vam arribar al port adormits, però de seguida les cares van canviar,
ens vam fer les últimes fotos, les últimes
abraçades, uns quants cants comuns i fins
alguns plors. També vam cantar L’hora dels
adéus, amb gos inclòs, i finalment vam
pujar al vaixell, però els canaris es van quedar a baix al port, cantant, mentre els catalans ens posàvem a coberta per poder cantar amb ells. Vam llençar rotllos i no ens
vam cansar de cantar, ara uns ara els
altres, fins que el vaixell va ser lluny.

Vam dinar al vaixell, que per cert, es movia
molt, i vam gaudir d’un magnífic sol, amb
el qual molts ens vam cremar.
Vam arribar a Santa Cruz de Tenerife. Vam
agafar un tramvia fins a la Laguna, i ens
vam instal·lar a l’hostal Berlín. Vam agafar
els banyadors i una guagua fins a la platja
de las Teresitas, on feia molt de vent i la
sorra se’ns posava per tot arreu. Vam anar
a sopar a una pizzeria genial. Tota la pizza
que va sobrar (que va ser molta) ens la van
posar per emportar i així poder-la menjar
l’endemà al Teide.

Dimecres 16
Excursió al Teide. Després de fer un parell
de parades amb la guagua en un mirador i
en un museu, vam tenir la desagradable
sorpresa de trobar-nos el telefèric que puja
gairebé fins a dalt tancat a causa del vent.
Així, doncs, vam optar per fer una petita
excursió als espectaculars Roques de Garcia
(els que sortien abans als bitllets de mil
peles) on vam dinar entre sol i vent. En acabat, vam tornar a l’autocar observant el preciós paisatge de l’Orotava i vam anar fins al
casc antic de la Laguna. Allà vam prendre
un suc, vam passejar i vam sopar en un restaurant. Havent sopat vam anar tots junts a
una plaça on vam estar fent gresca i passant-nos-ho bé una bona estona.
I aquí s’acaba la nostra aventura de l’estiu, però el curs 2008-2009 hem de seguir
celebrant el nostre 40 aniversari, muntant
l’Òpera Dido i Eneas de Henry Purcell amb
el cor Albada i orquestra. Ja us avisarem
de les dates de concert. Hi esteu tots convidats!
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Per GMM

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE CASA

El Nadal
al GMM!

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

E

ra Nadal al GMM! Tot passejant...
vam fer memòria!

Ens trobem al barri de Gràcia. Una tarda
qualsevol del mes de desembre de no importa quin any. Com és normal, l’activitat al
barri no para ni un moment: joves que parlen de les seves coses asseguts a un banc
d’una plaça, pares i mares que van a buscar
als seus fills a l’escola, avis que miren les
obres, un grup de monitors d’un esplai que
fan una reunió... el que aquests no saben és
que tenen una cosa en comú... el GMM!
Alguns hi van anar, van ser "nens" de l’esplai, monitors o inclús responsables, mentre
que d’altres hi van actualment i qui sap si
també acabaran fent de monitors, responsables...
Així començava el cau de Nadal del GMM.
Un cau de Nadal ple de records, de vivències, d’història, però sobretot de moments
nostàlgics, i és que (no crec que quedi algú
que no ho sàpiga) el GMM aquest 2009
farà 70 anys i ens disposem a celebrar-ho
por todo lo alto!!
I així, els Anxes van preparar uns balls de
Nadal “per bellugar el cos” molt i molt
bons, els Grumets van imitar els Konquis (i
els van imitar més que bé!!), els Ardits van
recordar els temps passats de l’esplai,
amb missa i falconers inclosos!! Els Brivalls
van ser Grumets preparant un xou de campaments, i els Konquis van ser Anxes
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anant d’excursió, amb un vídeo súper
currat!! Els pares tampoc van quedar-se
enrere i ens van oferir una breu història de
l’esplai, amb Mossèn Muñoz de propina! I
els monitors… bé, els monitors vam fer
una mica de tot, amb la major alegria,
com sempre!!
Volem agrair sobretot la presència de tots,
pares i mares en especial, i és que feia
temps que la sala 3 no es veia tan plena!!!
Ja ho diuen, ja, que el GMM és una gran
família! Us deixem, doncs, amb la foto del
mural que vam fer entre tots… i amb una
advertència: prepareu-vos!! Perquè l’any
que ve, del GMM se’n parlarà!!!

Per Montse OTERO

Somsal
Teatre
preguntes: Com ho faré com a directora?
Aconseguirem sentir-nos un grup? Podré
transmetre’ls la meva passió per l’obra i la
visió que en tinc?
Bé, crec que poc a poc hem anat responent
a les preguntes en conjunt i de manera
favorable, tots ens hem engrescat en el projecte, que en principi era meu i ara, al final,
de tots.

quest estiu la nostra companyia de
teatre ha tingut deures. I els hem
fet. Després de tornar de les vacances d’estiu teníem programada la representació de dues obres: El sopar dels idiotes, de
Francis Veber i La visita d’un inspector, de
J.B. Priestley.

A

cert renom. L’obra que per a mi complia
aquests requisits va ser La visita d’un inspector, de J.B Priestley. Tenia bones referències, i després de llegir-la detingudament
vaig veure que l’adaptació escenogràfica,
així com els elements d’il·luminació i so
eren senzilla.

El dies 27 i 28 de setembre vam representar
El sopar dels idiotes. Aquesta és la primera
experiència com a director del nostre company Albert Pérez i per a ell ha suposat tot
un repte que ha superat amb nota i amb
molt d’esforç, ja que a més, era l’actor principal. Però al final tothom va sortir content i
alegre i sí, es va anar a sopar però no com a
idiotes, sinó molt feliços per celebrar la propera arribada del primer fill del director i de
l’Anna, una de les nostres actrius, que ara
començarà el gran paper de la seva vida i
ens deixarà durant una temporada per atendre a l’Arnau. Des d’aquí us desitgem tota la
felicitat que us mereixeu, tota la del món.

Després em quedava aconseguir l’equip
humà. Jo m’havia agafat un any sabàtic
teatral per preparar aquesta nova etapa i
quan vaig tornar vaig trobar la situació de la
companyia complicada. No tenia ningú per
a la meva obra, però van ser molt comprensius i em van aconsellar que la gent que
entrés nova l’escollís jo en funció de les
meves necessitats. Això va ser un gran
suport per a mi. I llavors es va produir el
miracle, les persones que es van interessar
per la companyia eren les perfectes per a
l’obra.

Els dies 29 i 30 de novembre va ser l’estrena
de La visita d’un inspector. Aquesta vegada
qui s’estrenava com a directora era jo mateixa i m’agradaria comentar com he viscut
aquesta experiència. Per una banda sempre
havia tingut aquesta inquietud; volia saber
com seria portar a terme un projecte teatral
des del principi i si ho podria aconseguir.
El primer que vaig fer va ser escollir una obra
que m’agradés per la temàtica i que a més
fos més aviat clàssica o que ja tingués un

També teníem el problema de l’espai. No
tenien cap sala assignada, ja havia començat el curs i tot l’espai de la nostra entitat
estava repartit. Però un altre cop vam
comptar amb la col·laboració dels membres
de la companyia, que quan no venien a
assajar, ens ho comunicaven perquè
poguéssim aprofitar la sala nosaltres i si no,
els Lluïsos ens facilitaven alguna sala buida.
Ara quedava veure el nivell interpretatiu
dels actors, i va ser increïble; mai m’havia
trobat amb tan bon nivell a la vegada en un
grup acabat de formar. Sorgien diverses

Hem complert terminis i hem fet una bona
feina; hem passat moments insuperables:
vull agrair des d’aquesta publicació la feina,
l’interès, la passió i confiança mostrades
per Pedro Méndez, quin Sr. Birling més
capitalista!, però amb una gran força com a
actor; Eduard Oriol, un inspector ben diferent i amb una molt bona projecció de veu;
Pepe Castellanos, un Eric molt sentit i humà
i un amic; Tere Minguell, la Sra. Birling,
però què “mala malíssima” es pot construir
des de la tendresa; Gerard Matarí, un
dandy, el Sr. Croft, que ha sabut donar el
do de pit com a actor sempre que ha fet falta; Bárbara Benach, una noia, la Sheila Birling, amb molt de seny i molts matisos
interpretatius; Mari Baiges, la nostra Edna,
que com totes les criades ha ajudat més
des de dintre, des de bambolines, perquè el
seu paper li ho permetia i ella té una gran
disposició a l’ajuda. També vull agrair a l’últim fitxatge la seva feina com a regidor,
Manel Canals, que en els propers projectes
de la companyia ja formarà part del cos
d’actors. Sou els millors!
I gràcies, evidentment, al públic que vam
tenir els dos dies de representació de l’obra,
aquí al nostre teatre, i també gràcies a tota
la gent que sense ser de la companyia ens
va ajudar.
Ara només vull dir que La vista d’un inspector sortirà de la casa i és probable que la
representem en altres indrets, una aventura
emocionant, i és que quan les coses es fan
des del cor surten bé. Us n’anirem informant.
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Per Coral SINERA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE CASA

La coral Sinera
ha fet 40 anys!

La Vella de
Gràcia guanya
el concurs
de ceptrots

I

ho ha volgut celebrar convidant a cantar excantaires, exdirectors, el grup de
grans del Virolet, amics, famílies i les
altres corals de Lluïsos. Tot ho vam començar a preparar els actuals sineros durant el
viatge a Canàries, l’estiu de 2008.
El dilluns 15 de desembre un centenar d’excantaires i cantaires del Virolet i Sinera ens
vam trobar als LLuïsos i vam fer un assaig
amb els exdirectors Poire Vallvé i Jordi
Farrera, la directora actual Eva Martínez i
les sotsdirectores Clara Prats i Helena
Blanch. (Faltava en Jordi Canals però després ens va dirigir al concert.)
El dilluns 22 de desembre vam fer el concert
a la capella de la Salle i va tenir dues parts.
La primera va ser l’espectacle Telemann
Bacheja. L’actor i excantaire Adrià Aubert,
ben disfressat, interpretava a Telemann i
anava narrant la vida dels músics a l’època
de J.S. Bach mentre la coral anava cantant
peces de J.S. Bach i dels seus contemporanis. Es tracta d’un espectacle inspirat en un
taller que vam fer en un viatge d’estiu del
2007 al Choralies de Vaison la Romaine
(França). El Nil Cowley ens va acompanyar
amb l’orgue.
La segona part es titulava Avui, Demà i
Ahir, un vers del poema “Res no es mesquí” de Joan Salvat-Papasseit que fa referència al pas del temps. Amb aquest poema
el cantaire Pere Cowley va compondre una
peça especialment per al 40è aniversari i va
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ser l’obra estrella del concert. En aquesta
segona part, les excantaires Agnès Prats,
Judith Plana i el tenor de Sinera Roger Vicens
van anar explicant la falsa història de la
Coral Sirena (un dels noms amb que sovint
se’ns ha anomenat, com també coral Cirera
o Cimera!). La coral Sirena va ser creada a
mitjans del segle XIX a una institució cultural
del Barri de Sants, els Llobarros de Grècia.
Les peces d’aquesta segona part narraven
com es desenvolupa cada curs sinerenc al
llarg de les estacions. A la tardor comencen
els assaigs i vam poder sentir la peça argentina “Crece desde el pie” i una cançó de taverna de Purcell interpretada pels nois. A l’hivern Sinera fa el concert de Nadal amb el
Virolet, per això s’hi van afegir els grans del
Virolet a cantar el “Dimoni escuat”. També
vam poder sentir una peça de Holst amb una
suposada coreografia amb la qual la coral
havia guanyat un premi i els cantaires van
acabar la peça com van poder perquè la meitat s’estaven tronxant de riure. A l’estiu,
recordant els viatges i les cançons més
emblemàtiques de la coral, s’hi van afegir els
excantaires i exdirectors i vam va cantar el
“Blue Moon”, la cançó mapuche “Ayuntuluwün” (Sinera va estar col·laborant un temps
amb els mapuches), el “Senyor Sant Jordi” i
el “Noi de la mare”.
I, en acabar el concert, una mica de moscatell i torrons a la plaça del Nord i alguns cantaires i excantaires improvisant algunes cançons.

L

a colla de diables La Vella de Gràcia
va guanyar per segon any consecutiu el concurs de ceptrots de colles
de diables de Barcelona.
L’acte es va celebrar el dissabte 15 de
novembre al Parc de les Tres Xemeneies del
barri del Poble Sec i va competir amb sis
ceptrots més.
L’espectacularitat i sobretot, el fet de poder
cremar en una sola vegada més de 150
carretilles va fer possible tornar a repetir
guardó sense desmerèixer la feina de les
altres colles.
Per sobre de qualsevol premi cal destacar
les sensacions que es viuen però que no es
poden explicar si mai has fet de diable.
L’adrenalina se’t posa a cent, saltes i saltes
malgrat tinguis un infern a sobre teu i surts
amb una cara de total satisfacció quan saps
que has fet bé la feina, sobretot quan l’olor
de pólvora impregna tots els racons del teu
cos.

Per Clara PRATS

Per Rafa NACHE

Sortida de la Coral
El Virolet a La Ruca

Bàsquet,
...escola
de vida!!!

A

ls Lluïsos portem més de mig segle iniciant a molts joves del barri en un
esport que, fruit dels èxits de jugadors
com el Pau Gasol, té el creixement més important arreu de Catalunya.
L’escola de bàsquet dels Lluïsos és el primer
esglaó dels nens i nenes que han nodrit,
nodreixen i nodriran els nostres equips més
grans o fins i tot en algun cas com el del Xavi
Rey (Barça) un dels equips més importants d’arreu d’Europa.

E

l passat 29 de novembre, tots els
virolets i viroletes vam agafar un
parell d’autocars sota la pluja i ens
vam plantar a La Ruca, una casa de colònies a prop de Moià. Anàvem a passar-hi el
cap de setmana per poder assajar i jugar
tots plegats.
Quan vam arribar queien quatre gotes, i
vam instal·lar-nos ràpidament perquè la
gana apretava… Els cantaires de grans van
ajudar els petits, Acordions i Flabiols, a desfer-se les motxilles i preparar el sac de dormir i el pijama per al vespre. Vam dinar el
que dúiem de casa: macarrons, croquetes,
carn arrebossada, truites de patates, entrepans diversos… tot boníssim!
La tarda la vam dedicar a assajar, però
també hi va haver temps de jugar una
estona, córrer i fer passar el fred. I és que
a mitja tarda vam tenir una bona sorpresa: estava plovent gel! Allò que queia del
cel no era neu, sinó gotetes de pluja congelades!
Després de sopar ens esperava un dels
moments més emocionants del cap de setmana… els jocs de nit. A part d’una aventura inesperada amb visita inclosa al CAP
d’Artés. Però això ja és una altra història…
Als mitjans els va visitar un tal Albert Font
Caragran, que es veu que és un director
molt famós que té una fada per esposa.
Quan marxava cap al concert que havia de
dirigir havia confós la seva batuta amb la

vareta màgica, i tots els instruments de l’orquestra s’havien convertit en menjar. Els
cantaires de mitjans el van ajudar a transformar-lo altra vegada en instruments, abans
que ningú no els servís en un bon banquet.
I els cantaires de grans havien preparat el
joc de nit dels petits: havien de trobar un
follet una mica trapella que es veu que els
vigila d’amagat tots els dilluns a la tarda. I
per fer-ho, havien de trobar primer uns animals que s’havien perdut pel bosc, amb l’ajuda de les lots que duien de casa.
Diumenge al matí ens vam llevar amb tots
els camps gebrats. Era preciós! Cap a les
onze, quan ja s’havia fos tot el gel, van
pujar les famílies dels cantaires. Com cada
any van passar per les mans d’alguns directors d’El Virolet, que aquest cop els van
transformar en cantaires de petits i els van
fer pujar muntanyes, travessar rius, olorar
flors, construir barques i bufar espelmes tot
cantant. Després van haver de passar una
pila de proves que havien preparat els seus
fills per poder aconseguir el fabulós “kit
anti-crisi” d’El Virolet. I és que en temps de
crisi sempre va bé anar preparat.
El dia va acabar amb el dinar de germanor i
un cafè-concert on tothom va participar i
que va estar ple de sorpreses: cançons amb
gestos, cànons impossibles que van arribar
a bon port, solistes d’alt nivell en el seu
debut, i fins i tot cantaires que s’estrenaven
com a directors! Ja tenim ganes de veure
què ens portarà la sortida del curs vinent…

Els primers dies de l’EB són els de més nervis
dels petits, ja que entren a un lloc que desconeixen. És també en aquests primers dies on
tens l’oportunitat per poder parlar amb els
pares i on alguns t’exposen, i d’altres pots
deduir, els motius del perquè han apuntat al
seu fill a l’EB. Els motius són molt diferents, uns
van lligats a l’infant i d’altres van més lligats a
la comoditat dels pares i mares.
En general, són pocs els que en parlen en termes d’educació i aquí és on volia anar a parar,
ja que és on el bàsquet pren més importància.
Hem de veure que el bàsquet és un mitjà més
que teniu per a l’educació dels vostres fills i que
si el sabem utilitzar correctament serà un punt
més que els ajudarà en un futur per afrontar
moltes situacions que es trobaran a la vida.
Valors com el sacrifici, el compromís, l’amistat,
el treball en equip, el companyerisme, l’empatia, la generositat, l’equilibri o el respecte són
aspectes bàsics de la formació integral d’una
persona i en el bàsquet apareixen contínuament. Exemples? N’hi ha moltíssim però us en
posaré un: el treball en equip. Si tots treballem
junts ens serà molt més fàcil guanyar els partits.
En definitiva, us felicito si el vostre fill està fent
bàsquet i als que no, us engresco a que el practiqui. També us animo a que ens ajudeu en
aquesta educació més esportiva, fent que els
vostres fills i filles vinguin a tots els partits i
entrenaments, animant sempre d’una manera
positiva als nostres (i als que no són nostres),
amb somriures i crits d’ànim . A tots moltes
gràcies!
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Per Teresa DRAPER

La primera presidenta
dels Lluïsos

LLUÏSOS DE GRÀCIA

EFEMÈRIDES

EF
El gener de 1969 es
va donar entrada
a les noies i dones
als Lluïsos

“L'any 1975, després de 120
anys d'història, una dona, la
Teresa Draper, assumia la
presidència dels Lluïsos”

E

ls Lluïsos van ser fundats l’any
1855 per Mn. Jaume Alsina amb la
finalitat d’acollir els nois del barri.
En el seu inici es van anomenar “Gimnasio
de los Luises” i més endavant “Corte Angélica de San Luís Gonzaga”. En aquell temps
era una entitat estrictament masculina.
Com a anècdota podríem explicar que quan
es feien els Pastorets el paper de la Mare de
Déu el feia un noi, convenientment caracteritzat. No cal dir que parlem de molts anys
enrere.
Però els Lluïsos han estat sempre una entitat dinàmica que ha sabut evolucionar cap
a orientacions més adaptades a les circumstàncies de cada època. La democratització
creixent dels Lluïsos va fer que les dones,
noies i nenes en poguessin ser sòcies a partir de l’any 1969; fins aleshores no existien
sòcies als Lluïsos. Les noies anaven, però,
amb una actitud passiva, no tenien ni veu
ni vot. Anaven als Lluïsos a fer petits serveis:
tenir cura de la Capella, cosir roba per a la
Secció de Caritat, ser espectadores del teatre, sentir la coral que llavors només era
masculina i, dit de passada, això ens permetia fer tertúlia amb els nois.
Les noies varem entrar com a sòcies per a
l’escoltisme, a proposta del qui aleshores
era president de l’entitat, en Jordi Casso.
Això va comportar diverses reunions de la
Junta, ja que hi havia socis, sobretot els
més tradicionals, que no ho veien gens clar.
Però per fi va guanyar el sentit comú. La
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Teressa Draper, Antoni Closa i Mossén Pellisa

majoria de les noies que fèiem escoltisme
en un altre local érem germanes o familiars
dels nois que feien escoltisme als Lluïsos. Era
lògic i raonable, doncs, que ho féssim tots al
mateix lloc. Així va ser com les noies varen
ser sòcies de ple dret als Lluïsos.
Més difícil i més impensable encara, va ser
que es pogués triar una dona per presidir
l’entitat, però una bona quantitat de socis i
sòcies varen presentar a l’Assemblea la candidatura d’una dona. No va ser fàcil. Alguns
no ho varen entendre. Una dona presidenta!
Quina gosadia! I van presentar altres candidatures. Però l’Assemblea la va votar per
majoria, i així va ser l’any 1975 que es va
escollir la primera presidenta dels Lluïsos de
Gràcia. Començava llavors una nova etapa.
Els Lluïsos, com sempre, van ser capdavanters també en aquest tema.

43

IX TROFEU DE TEATRE
Infantil i Juvenil
gener-febrer-març 2009

V
G
Vila de
GrÀCIA

25 gener

1 febrer

La caputxeta
i el llop

L'enigma
del diamant

de Josep Vallverdú

de Roger Pou Llavina

Grup de Teatre 34 passes

Grup de Teatre Homo Teatris

15 febrer

22 febrer

Vola, Peret Pan

Jo en vull 18

de Joan-Andreu Vallvé

de producció pròpia

Grup de Teatre BAT

Grup de Teatre Jonàs

8 febrer

Teatralitats
de Paco Mir, Jordi Sánchez, Sergi Belbel,
Àgata Roca, Lluís Coquard, Llorenç Vilallonga,
Joan Oliver i Joan Ollé.

Adaptació de Julià Blanc Valero

Grup de Teatre Tres Torres Teatre

1 març

Cloenda del
Trofeu de Teatre

A les 18h. ENTRADA GRATUÏTA. Al Teatre dels Lluïsos de Gràcia

