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És a dir, ens proposem actualitzar i modernitzar la caixa que
acull tot un seguit d’iniciatives i activitats, moltes d’elles sorgides de la pròpia dinàmica i voluntat de les seccions de
l’entitat, d’altres de socis de casa nostra i d’altres que hem
acollit o han vingut de propostes d’altres entitats o col·lectius. D’aquesta manera hem fet bo un dels objectius principals de Lluïsos i alhora, i molt important, hem omplert de
contingut les parets que ara mateix ens acullen. Aquest contingut és la base que justifica plenament la continuïtat d’entitats com la nostra. Per tant, modernitzar i actualitzar les
nostres instal·lacions no és tan sols una necessitat sinó que
és un deure que tenim tots, per respecte a tots nosaltres i
principalment a la nostra història i a tots els socis que han
estat protagonistes d’aquesta història i han fet possible, amb
el seu esforç, que l’entitat sigui plenament viva avui.
L’esforç per mantenir i actualitzar al llarg de la nostra història l’estructura, l’equipament i les instal·lacions dels diferents
edificis que avui componen Lluïsos, ha estat gràcies a la
mateixa voluntat que ha omplert de contingut casa nostra.
Aquesta feina, en molts casos anònima, en d’altres no, com la
d’innombrables ateneus de Catalunya, ha estat sempre molt
valorada i lloada pels responsables polítics de la nostra ciutat
i del nostre país.
Ara cal seguir treballant i procurar els recursos econòmics
que ens permetin arribar a l’objectiu proposat per a l’any
2015, però ens cal l’esforç de tothom i també de l’Administració, que ens ha de permetre seguir creant continguts dins
d’una infraestructura moderna que ens ha de donar cobertura, com a mínim, 150 anys més.
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat notícia
a la Vila...

El Parc del Tres Turons
recuperarà 122 hectàreras de zona verda entre
Gràcia i Horta Guinardó

Acord per al Parc dels Tres
Turons

“Els Lluïsos van acollir per
primera vegada el sopar
de Dones de Gràcia”
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L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha
anunciat que el seu Govern municipal
en minoria –PSC i ICV- ha obtingut el
suport d’ERC per tirar endavant, 30
anys després, el parc dels Tres Turons.
El pacte preveu l’expropiació de 300
cases, i salvar-ne 464. El PGM de 1976
sentenciava a l’enderrocament 764
cases. El Parc dels Tres Turons serà un
ampli espai verd entre Gràcia i HortaGuinardó. En total es recuperaran 122
hectàrees de zona verda. Per tal de reubicar als 300 residents dels habitatges
afectats, es construiran nous habitatges
dins del mateix àmbit, en sòl contigu
als habitatges que han estat desafectats. L’alcalde Hereu ha assegurat que
el procés d’expropiació i reubicació
serà "gradual i respectuós" i que els

habitatges nous que es construiran
estaran destinats exclusivament al reallotjament dels afectats.

Gràcia tindrà Zona 30
Serà en el segon semestre d’aquest
mateix any, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona.
La Zona 30 consisteix a posar a la via
pública elements que faciliten per ells
mateixos la reducció de la velocitat del
vehicles, com ara ressalts de cautxú,
plataformes amb sobreelevació, plataformes úniques, passos de vianants
sobreelevats, orelles en algunes cruïlles,
coixins berlinesos i esquenes d’ase.
Segons l’Ajuntament, es tracta de posar
impediments que dificultin als vehicles
passar de 30 quilòmetres per hora en

aquestes zones, sense necessitat de cap
altra mena de controls, com la col·locació de càmeres, que queda descartada.
De fet, la implantació de les zones 30
ha suposat una reducció de l’accidentalitat del 12,7% a Sant Andreu, del
16,3% a la Prosperitat i del 13,4% al
Poble Sec.

Gràcia va patir les conseqüències
del temporal de vent que va
afectar Catalunya
Els dos punts més afectats del districte
van ser el Mercat de l’Estrella, a Lesseps, i el Parc Güell, segons informa
l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa
al mercat, va haver de ser desallotjat,
perquè algunes paradetes van ser destruïdes pel fort vent. D’altra banda, en
el Parc Güell es van produir diverses
caigudes d’arbres, fet que va aconsellar
tancar el parc al públic.

S’inaugura l’Espai Jove de
Gràcia
Un espai per a tothom, 2.400 metres
quadrats d’un edifici dedicat als joves
de Barcelona i Gràcia, un projecte que
va sorgir a l’anterior mandat, de la mà
del llavors regidor gracienc Ricard
Martinez: “varem anar a veure el regi-

dor d’Urbanisme i li vam vendre una
moto: volem una edifici de quatre plantes. I què més? ens va contestar. Doncs
que el paguis tu i el volem ràpid.”

clàtor del Districte, i així presentar-lo a
la ponència del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona amb el màxim
consens perquè siguin aprovats”.

CiU reclama que es parli més de Gràcia, però en fa una valoració positiva

Joan Lafarga, el màxim expert en
nomenclàtor gracienc, va instar a ”canviar la situació de mandra” que tradicionalment ha marcat el procés de
posar nom a espais graciencs. Va recordar un dels temes en què més ha lluitat: “a l’actual IES Secretari Coloma se
li va posar el nom del carrer on està
ubicat, i ara correm el mateix perill
amb el CEIP de la zona de Bailèn. Ja li
estem dient CEIP Bailèn. El grup del
nomenclàtor hauria de tancar el tema
per als propers 20 o 30 anys”.

Gràcia obre el debat del nomenclàtor
El Plenari va aprovar la creació d’un
grup de nomenclàtor de Gràcia. La
proposta parteix de CiU i, amb alguns
retocs, ha estat assumida per la totalitat dels grups municipals. El grup del
nomenclàtor gracienc servirà “per fer
una proposta, madurada i participativa
dels canvis oportuns sobre el nomen-
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CRÒNICA DE GRÀCIA
16 milions del Fons d’Inversió
Estatal per a espai públic de
Gràcia
Pluja de milions per a Gràcia del Fons
d’Inversió Estatal. En total, 16 milions
d’euros, que es destinaran a la millora
de l’espai públic. Gairebé 30 projectes
que incidiran en els barris de Vila de
Gràcia, Salut, Coll, Camp del Grassot i
Gràcia Nova i Vallcarca-Penitents. La
majoria de grups municipals han acollit amb satisfacció els diners addicionals. Des de CiU, però, el portaveu Carles Agustí reclama una pròrroga per a
les inversions. “Els terminis per invertir
son molt ajustats, i això suposa que
només es podran dedicar a obres
menors”.

Estafa de 263.000 euros a dos
jubilats de Gràcia
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria
de Gràcia han detingut Enrique CC, de
49 anys, i Susanna PN, de 33 anys, tots
dos de nacionalitat espanyola i veïns
de Barcelona, com a presumptes autors
d’una estafa de més de 263.000 € a
una parella d’avis.
6

Els detinguts van contactar amb una
parella d’avis i els van convèncer que
invertissin tots els seus estalvis amb la
promesa d’obtenir alts rendiments econòmics, de fins al 15%. Però tot era una
estafa que ha acabat amb la detenció
dels presumptes delinqüents.

Sopar de Dones a Gràcia 2009
Dimarts 10 de març, als Lluïsos de
Gràcia, es va celebrar el ja tradicional
Sopar de Dones de Gràcia, amb l’assistència d’una trentena de persones. Va
comptar amb la presència de la Consellera de la Dona, Cinta Llasat, que va
dirigir unes breus paraules a la concurrència, i del Regidor del Districte, Guillem Espriu.

Per Sílvia BALCELLS

GRÀCIA MULTIMÈDIA

L’acte de presentació
de Gràcia Multimèdia
una declaració d’intencions que s’han
de convertir en fets malgrat les dificultats normals: l’entitat vol obrir, mitjançant les noves tecnologies, la Vila a
l’exterior, vol ser una finestra oberta al
món i a tota mena de participació

GM
El 21 de gener d’aquest
any, a la sala d’actes
del Centre Moral i
Instructiu de Gràcia, es
va presentar en societat Gràcia Multimèdia

“Gràcia Multimèdia, és una
nova entitat que s’afegeix a
la ja llarga tradició associativa i participativa que
caracteritza l’emprenedora
vila de Gràcia”

Entre els assistents hi estava àmpliament representada la societat gracienca: entitats, polítics, comerciants, artesans, periodistes, artistes i persones de
tota mena.

E

l 21 de gener d’aquest any, a la
sala d’actes del Centre Moral i
Instructiu de Gràcia, es va presentar en societat Gràcia Multimèdia.
Gràcia Multimèdia és una entitat nascuda de l’entusiasme d’unes persones
que, tot i tenir procedències i trajectòries molt diverses, s’han unit per fer
realitat un seguit de projectes, entre els
quals hi ha la televisió per internet
TeleGràcia, que volen ser no solament
un mitjà de comunicació sinó també
un aparador de Gràcia.
Com a integrant de l’equip de Gràcia
Multimèdia, m’agradaria explicar-vos
com en vam viure la presentació.
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, va
presidir l’acte juntament amb Guillem
Espriu, regidor de Gràcia; Ricard Martínez, president del districte de Gràcia;
Carlos Pablos, president del Centre
Moral; Jesús Farga, patrocinador; Maria
Dolors Maura, presidenta de Gràcia
Multimèdia; Alfons Casas i Josep Maria
Galera, que en són els vicepresidents;
i Esteve Camps membre de la Junta de
Gràcia Multimèdia, que actuà com a
conductor.
Maria Dolors Maura inicià la roda d’intervencions explicant què es proposa
Gràcia Multimèdia. La seva va ser tota

Per a nosaltres va ser un acte molt
important. Ara és el moment de la feina. Tot i que són temps durs, i que no
abunden els recursos que poc o molt
són necessaris, no podem deixar de
tenir idees ni de treballar amb entusiasme per obtenir un bon resultat. La
ingenuïtat de la nostra jove entitat ens
fa tenir-hi fe, però no tanta com per
no saber que l’empresa serà difícil.
Les entitats, com a tals, van més enllà
de les persones que en formen part,
però sense el factor humà no són res.
No sé on he sentit dir que l’èxit representa el cim d’una muntanya de fracassos: esperem que la nostra muntanya no sigui gaire alta! Ara, només ens
cal fer moltes coses. Unes ens sortiran
bé, i unes altres no tant... I en algun
moment farem el cim!
De tota manera, no podíem haver
començat millor: l’acte de presentació
va ser distès, amb una breu presentació audiovisual, discursos, parlaments
i presentacions.
Vull agrair-vos de tot cor, en nom de
tot l’equip de Gràcia Multimèdia, el
suport de tots els qui vàreu ser presents a l’acte de la nostra presentació.
I als qui no us va ser possible d’assistir-hi, vull dir-vos que també vam sentir la vostra companyia i els ànims que
ens doneu.
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Per Gemma COTS i Federació de Colles de Sant Medir

DESTACAT

DT

Sant Medir,
la festa dolça

Les 27 colles que van
desfilar per Sant Medir
van repartir a petits i
grans més de setanta
tones de caramels, en
una de les diades barcelonines més dolces

C

om cada més de març, quan
les primeres llums de la primavera ens donen la benvinguda, la festa de Sant Medir
ha tornat a omplir Gràcia de dolçor.
Novament els romeus van fer honor a
la llegenda de Sant Medir. Aquell
pagès, que per dir la veritat als romans,
que quan sembrava faves havia vist passar el bisbe Sever i en aquell moment
ja havien florit, i sense quasi voler-ho o
saber-ho, va donar peu a la tradició
més dolça de l’antic pla de Barcelona.
Un any més totes les colles, recollint el
testimoni d’en Josep Vidal i Granés,
iniciador de la romeria durant la primera meitat del segle XIX, i seguint la
tradició de romiatge de les colles
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d’hortalans de Barcelona cap a ermites
situades a la serra de Collserola, segons
ha documentat recentment en Jordi
Albertí (*), ens han donat una jornada
festiva i popular al voltant d’un element ben senzill: el caramel. Romeus
de totes les edats i procedències, muntats a cavalls i carruatges o simplement
dalt d’un camió, han inundat els
carrers de la vila d’una pluja fina i continuada però com cada any no menys
esperada, com no pot ser d’una altra
manera.
Enguany, la festa de Sant Medir va tornar a fer a sortir al carrer les 27 colles
actives que van desfilar pels carrers
dels actuals barris de Gràcia, Sarrià,

“La festivitat de Sant Medir rememora la llegenda
d’un pagès, Medir, que va protegir el bisbe Sever de
la persecució dels romans”
Sant Gervasi i La Bordeta, el diumenge
següent al dia de Sant Medir. A Gràcia,
el dia 3 de març, les 27 colles van aplegar més de 1.200 romeus, en molts
casos de famílies senceres. Com cada
any, la diada es va iniciar amb l’ofrena
floral de la Federació de colles de Sant
Medir al monument situat a la plaça
Trilla mentre per tots els racons de la
vila el matí s’aixecava amb el so de traques i coets i les primeres notes musicals de xarangues i bandes de cornetes
i tambors. A partir de les nou les colles
van anar iniciant les seves cercaviles
pels carrers i places del nucli històric
de la vila tot saludant amics i coneguts.
La plaça de la vila de Gràcia, el carrer
Gran i la confluència de la Travessera
amb Torrent de l’Olla van tornar a ser,
un any més, els punts amb més concurrència. Al pas dels cavalls, carruatges i
camions s’aplegaven nens i nenes de
totes les escoles de Gràcia que amb
indisimulada insistència demanàven
més i més caramels i altres tipus de llaminadures. Al migdia els romeus de
totes les colles van participar de l’aplec
de Sant Medir a l’ermita que s’aixeca al
seu honor al bell mig de Collserola, a la
vall coneguda com de Gausach. Acompanyats dels sancugatencs, que celebren la festivitat del seu patró, tots plegats vam gaudir d’una estona de trobada i germanor, un moment que cada
romeu viu en la seva pròpia intimitat.
Al vespre, les colles, de tornada a Gràcia, es van retrobar per concentrar-se al
llarg del carrer Sant Salvador. Com
marca la tradició al punt de les vuit es
va donar el tret de sortida a la desfilada. La Unió Gracienc, enguany colla
portadora de la bandera de la Federació, va ser la que encapçalava la comitiva, seguida de la resta segons la seva
antiguitat. Un cop més milers i milers
de persones es van congregar al llarg
del carrer Gran de Gràcia esperant el
pas de les colles preparats per omplir

boses i més boses. Per una estona tots
junts vam deixar el problemes quotidians de banda. Només un fet va enterbolir la desfilada: dos romeus de la
colla Cal Ros van patir una caiguda del
cavall sense que teingés més consequències que l’ensurt inicial que va
quedar en no res un cop van rebre les
atencions médiques pertinents en
aquests casos. Per a l’anecdotari de la
història ens queda que per primer cop
els pas de les colles es va veure interromput per aquest incident durant
més de mitja hora, una estona que va
donar temps que els núvols que ens
havíen amenaçat al llarg del dia es deixessin anar i els darrer romeus acabessin ben remullats. Però Sant Medir no

només és Gràcia, en altres punts de
Barcelona, com ara Sarrià i Sant Gervasi, l’empremta de la festa també es va
deixar sentir al llarg de tot el dia.
I com a colofó de tota la setmana,
romeus de totes les colles es varen desplaçar el diumenge dia 8 al barri de La
Bordeta per participar dels actes programats per la colla de la Parròquia de
Sant Medir. Novament gran munió de
gent es va aplegar als carrers del voltant de la parròquia per donar la benvinguda a les colles i plegar de nou
grans quantitats de caramels.
(*) Les colles de Sant Medir, Jordi
Albertí – Lluïsos de Gràcia 2003
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Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

Dilluns passat
el meu cotxe va levitar

CC
L’atac de la pilona als
cotxes de Gràcia, Sant
Medir, una festa creada
pel gremi de sabaters
graciencs, els jubilats
d’avui en dia no són el
eren abans i TV3 farà
un Pressing Catch a la
catalana

“Males veus de la contrada
afirmen que el dia de Sant
Valentí se’l van inventar
els grans magatzems dels
Estats Units”

10

“

Dilluns passat el meu cotxe va
levitar”, afirma amb seguretat
el Cisco. “Anava a creuar Verdi
a l’alçada del carrer La Perla i
mentre mirava com feien shawarmes per
la finestreta vaig notar com el meu
vehicle s’elevava. Al principi vaig pensar que potser seria una opció del cotxe que encara no havia descobert, molt
útil per quan et trobes enmig d’un
embús. L’altra opció era la d’una visita
d’extraterrestres que m’estaven
abduint, però de sobte vaig veure aparèixer un cilindre estrany tacat d’oli
que penetrava el meu seient”. No és un
cas excepcional aquest d’en Cisco. Es
coneix com l’atac de la pilona i és conseqüència d’un comportament difícil
d’explicar d’algunes de les pilones que
hi ha en certs carrers de Gràcia perquè
no puguin passar-hi els cotxes. El seu
vehicle va quedar com un donut. “Sort
que durant el dia de Sant Medir les
pilones es van acollonir i no van atacar
els cavalls”, conclou. El cert és que un
any més la dolça festa va acolorir i
omplir de música els carrers de Gràcia
i va generar l’apreciada catifa de sucre,
embolcalls de caramels i merda de
cavall que tant bé fan als nostres calçats. Males veus de la contrada afirmen
que així com el dia de Sant Valentí se’l
van inventar els grans magatzems dels
Estats Units, Sant Medir és una festa
creada pel gremi de sabaters i venedors
de sabates graciencs amb l’afany que la

gent es compri més sabates en una època, entre el Nadal i l’estiu, en què les
compres acostumaven a baixar força. En
Cisco opina que Sant Medir és una festa
injusta. “No pot ser que perquè la nena
del costat conegui a una de les persones
que va sobre una carrossa s’endugui un
palote de maduixa i un parell de xumets
i jo m’hagi de conformar amb el model
bàsic de caramels”. El cert, però, és que
tinguis caramels normals o tinguis
xumets, palotes o petazetas el que no és
recomanable és el que fan alguns avis i
àvies del barri que guarden els caramels
anys i anys. L’altre dia, visitant la senyora
Maria, em va treure un cistell amb un
bon grapat de dolços de Sant Medir de
l’any de les Olimpíades. El més divertit
és veure com a la gent li sobren tants
caramels que al final de la jornada ja es
dedica a provocar petites discussions tot
estampant projectils ensucrats al clatell
dels qui l’envolten, especialment si a uns
cinc o sis metres es troba l’alcalde de
Barcelona dalt d’un cavall o d’una camioneta.
“Els jubilats d’avui en dia ja no són el que
eren abans”, critica en Cisco. “Per què
dius això?”, pregunto. “No has vist que el
nou edifici del Casal de Joves ha patit els
primers despreniments de la façana tot
just setmanes després de la seva inauguració”. La teoria del Cisco és curiosa. No
culpabilitza l’empresa constructora sinó
que carrega contra els jubilats que no
estan pendents de guiar els obrers des
del peu de l’obra. “Abans, a les vuit del
matí, ja n’era ple. Ara tots són a casa
mirant la tele”. Per cert, parlant de televisió, he sentit dir que ara a TV3 faran un
nou programa de l’estil del Pressing Catch
‘a la catalana’. Es veu que amb l’estimable
col·laboració de la brigada antiavalots
dels Mossos d’Esquadra es farà un espai
d’entreteniment amb les millors escenes
de càrregues policials contra estudiants
i de lluita cos a cos mai vistes. No us el
perdeu! Promet.

Per l’Associació Cultural Joan Amades

RACÓ LITERARI

Any Amades 2009
vescència de la Catalunya obrera de
principis del segle XX: l’ateneïsme, l’excursionisme, l’esperantisme i el folklore.

RL
J

oan Amades i Gelats (Barcelona,
23 de juliol de 1890 – Barcelona, 17 de gener de 1959), és l’etnòleg i folklorista més prolífic,
tant per materials recercats com per
continguts i obra escrita, que ha tingut
mai el nostre país. Fill d’una família
obrera molt humil (Blai i Teresa eren
els seus pares) va passar els dos primers anys de la seva vida al poble natal
del seu pare: Bot (Terra Alta). Als nou
anys, Joan Amades deixà l’escola per
treballar en el negoci familiar de draps
que tenien als Encants. Tres anys més
tard, en comprar una altre parada prop
del Mercat de Sant Antoni, va deixar de
viure amb els pares, s’hi va instal·lar i
es va dedicar a la compra i venda de llibres. De formació autodidacta, els seus
Imatge procedent de la
Biblioteca-Arxiu Joan Amades principals referents culturals foren per
(CPCPTC) un cantó la bibliofília i per l’altre l’efer-

Enguany s’escau el
cinquantenari de la
mort de Joan Amades
i Gelats

La seva obra és monumental. El catàleg
bibliogràfic consta actualment de 496
entrades. El seu treball va tocar gairebé
tots els àmbits i temes de l’etnografia i
el folklore: imatgeria impresa, imatgeria
festiva, costums, creences, lingüística,
rondalles, llegendes, literatura, dansa,
caçons etc. Dins el conjunt de la seva
obra destaquen el Costumari català, La
Biblioteca de Tradicions Populars, i Folklore
de Catalunya.
Va treballar a l’Arxiu Municipal d’Història de Barcelona i al Museu d’Indústries
i Arts Populars de la mateixa ciutat. La
UNESCO li encarregà de preparar el
corpus bibliogràfic del folklore català,
en especial sobre rondallística.
Joan Amades ha esdevingut referent per
als estudiosos actuals. També és important, encara que poc reconegut, el
paper de les seves recerques i treballs
en el procés de la recuperació festiva
dels pobles i ciutats de Catalunya, en
què els materials recollits en els treballs
del folklorista, van exercir de fonaments
indiscutibles sobre els quals poder
reconstruir i reinventar l’actual patrimoni festiu i folklòric.

Per Conxa GARCIA

REPORTATGE

RP
Històricament les entitats han teixit un entramat de participació ciutadana que dóna vida i
caràcter a Gràcia. Les
dones hi han participat
sempre, menys quan els
ha estat vedat –com en
èpoques passades– però
la seva aportació ha restat en l’oblit. Els grups
de dones treballen en la
recuperació de la memòria històrica de les dones
del Districte
“S’ha fet visible que les dificultats de les dones no eren
incapacitats individuals sinó
la conseqüència d’un model
social injust”
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L’Associacionisme
de dones a Gràcia

E

ls grups de dones gracienques
consideren que el treball de les
dones no està prou reconegut.
És necessari fer visible i valorar
la tasca que han fet i fan les associacions de dones i la seva importància
com a factors de cohesió social, el
suport a altres dones víctimes de situacions greus o a altres col·lectius de
risc, i les aportacions que fan per a la
millora del territori i la qualitat de vida
de la població.
Aquest reconeixement i visibilització
ha de tenir en compte també la tasca
que les dones, a través del temps, han
realitzat en les entitats mixtes, en les
quals participen de forma majoritària.

Tot i la manca de facilitats per disposar
de temps lliure i fer compatible la totalitat de les seves tasques com a cuidadores, treballadores i responsables de
la llar, les dones fan autèntics esforços
per trobar-se amb altres dones i portar
endavant projectes i activitats que incideixen de forma directa en la seva vida
quotidiana i, també, en la dels que
estan al seu voltant.
Formar part d’una associació de dones
els aporta un augment de l’autovaloració i l’autoestima, ja que perceben que
el que pensen, saben i fan és més valorat socialment i políticament. En una
associació de dones aquestes donen i
reben suport, hi troben un espai de

“Les gracienques poden participar al II Congrés de Dones a
nivell individual o a través de la seva participació al Consell de
Dones del Districte”

comunicació, d’intercanvi, de relació,
de reflexió amb altres dones i, des de la
seva experiència, han pres una major
consciència de les discriminacions per
raó de gènere així com també de la
capacitat col·lectiva per modificar els
valors socials que les originen.
Hi ha un munt de projectes socials
relacionats amb les discriminacions de
gènere que només han estat possibles
gràcies a les dones que, mitjançant les
associacions, els han dut a terme. La
temàtica d’aquests projectes és molt
diversa: la sensibilització i la pressió
social i política sobre les discriminacions per raó de gènere, la creació de
mitjans culturals i de comunicació, el
suport a dones amb problemàtiques
específiques, treure de l’anonimat les
aportacions que les dones han fet a la
història i al saber...

També des del principi, els grups de
dones van ser conscients que el moviment de dones havia d’estar coordinat
i treballar en xarxa. Amb aquest objectiu, l’any 1976, es van plantejar les I
Jornades Catalanes de la Dona, a les
quals varen assistir més de 4.000
dones, entre elles les dones de la Vocalia de la Dona de l’AVV de la Vila, que
amb la ponència Dona i barri plantejaven la lluita i reivindicació de la igualtat de gènere i defensaven un model de
barri actiu i participatiu. Des d’aquell
moment, a Gràcia, el treball en xarxa va
esdevenir, alhora, una necessitat i un
objectiu.

Els Grups de Dones

Els inicis

Durant els anys 80 la Vocalia comença
a coordinar-se amb altres grups de
dones del barri, com les dones joves
del Soroll, les dones de l’Ateneu llibertari i les de l’Associació cultural Nostra
Illa.

Si fem una mica d’història de l’Associacionisme femení al Districte de Gràcia
veiem que l’any 1975, quan el moviment veïnal era un dels centres de
resistència política i social contra el
franquisme i per a la millora de les
condicions de vida de les ciutadanes i
ciutadans als nostres barris, un grup de
dones de l’AVV Vila de Gràcia va promoure dins de la seva entitat la creació
d’una vocalia de dones, per tractar d’una manera diferenciada els drets d’aquest col·lectiu. Va ser una de les primeres que es van crear a Barcelona.

Posteriorment, amb l’aparició de nous
grups de dones, el treball en xarxa es
va consolidar: Vocalia de Dones de
l’AVV Coll-Vallcarca (1996), Dones no
estàndard (1996), Grup de Dones de
Fent Història –ara Circare– (2001),
Ciberdona (2002), Dones de l’Orfeó
(2003), Associació de Dones Mas Falcó-Penitents (2007),… es van plantejar
activitats periòdiques conjuntes.
Aquests grups també es troben en el
Consell de Dones del Districte de Gràcia.

Les dones de la Vocalia sempre van
tenir clara la importància d’arribar a
les veïnes de la Vila i sensibilitzar la
ciutadania a través de la seva participació en els mitjans de comunicació graciencs, la lluita contra les agressions i
la recuperació de la memòria històrica
de les dones. Aquests continuen essent
eixos importants del treball dels grups
de dones al nostre barri.

Aquests grups han anat fent camí i ofereixen a les gracienques un ventall força ampli d’activitats de formació, de
participació social i comunicativa, culturals, d’oci i reivindicatives.
Per exemple, la Vocalia de la Dona de
l’AVV El Coll-Vallcarca i l’Associació de
Dones Mas Falcó-Penitents ofereixen
cursos d’alfabetització i tallers de

“Formar part d’una associació
de dones aporta un augment
de l’autovaloració i l’autoestima”
EL II CONGRÉS DE LA DONA DE
BCN
El passat febrer, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona es va presentar el II Congrés de Dones de
Barcelona, que va tenir lloc els dies
16 i 17 d’octubre.
Al Consell de Dones del Districte de
Gràcia, les dones i entitats que el
conformen ja fa temps que hi treballen, concretament des del juny del
2006, quan es van fer unes sessions
de treball sobre el tema escollit:
L’Associacionisme femení, a partir de
l’experiència de l’associacionisme de
dones a Gràcia.
En aquest Congrés es vol treballar i
avançar en la consecució d’una ciutat
de dones i homes lliures, on prevalgui la diversitat i la igualtat d’oportunitats; on les dones s’incorporin a la
ciutat amb plens drets per fer una
societat veritablement democràtica i
representativa; i fomentar i consolidar la participació i l’associacionisme
de les dones.
Es vol assolir aquesta fita posant en
marxa un procés participatiu per definir el model de ciutat que es vol, des
d’una perspectiva de gènere, i a partir d’aquí, construir les polítiques
municipals de les dones del futur. El
fil conductor és “Les dones com a
agents de transformació de la ciutat
de Barcelona”.
El debat es planteja a través de quatre eixos temàtics: Les dones transformen des de la ciutadania, des dels
temps i el treballs, des de la cultura,
des de l’espai públic i la vida quotidiana.
A la web www.bcn.cat/congresdones09 podeu informar-vos sobre l’organització, el desenvolupament del
Congrés, i la participació, que és gratuïta.
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manualitats, arts i artesanies diverses.
També organitzen sortides i excursions.
Les Dones no Estàndards treballen pels
drets de les dones amb discapacitat. I
les historiadores de Circare treballen
per recuperar la història de les dones,
visibilitzar-la i donar-la a conèixer
Ciberdona promou l’apropament de les
dones a les noves tecnologies mitjançant l’oferta cursos de diferents nivells.
Ofereix assessorament jurídic i un
munt d’activitats diverses: gimnàstica,
tai-txi…
La Vocalia de Dones de l’AV Vila de
Gràcia treballa en diversos camps,
entre ells: la reivindicació de la memòria històrica de la dona anònima de
Gràcia, i la posada en marxa de l’experiència de formació i coordinació de
Tallers de Dones Comunicadores per
obrir la participació als mitjans de
comunicació graciencs a les veïnes del
barri.
També cal esmentar el treball de les
dones en les associacions gracienques.
El grup Dones pel Centenari, posteriorment Dones de l’Orfeó, per exemple, que sorgí de l’Orfeó Gracienc, va
impulsar dins l’entitat la recuperació
de la memòria històrica de les dones
de l’Orfeó, com l’actriu Emília Baró o la
cantant Conxita Badia.
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Durant un temps hi va haver una representació paritària, assolida de manera
natural, al front de les entitats del G-6.
Van coincidir en la presidència tres
dones: la Josefina Altés a l’Orfeó, la Rosa
Martí, al Cercle Catòlic i la Isabel Sanagustin a la Federació de Colles de Sant
Medir. En aquests moments no n’hi ha
cap. Potser aquest és un tema que hauria de plantejar-se en el si de les mateixes entitats.

Contra la violència de gènere
Quant al tema de la violència de gènere,
hi va haver un punt d’inflexió l’any
1999, arran de l’assassinat de la nostra
veïna Ma. Àngeles Chiván. Es va organitzar una concentració de rebuig que
va generar un rellançament de la Vocalia a través de l’elaboració d’un projecte
de sensibilització per combatre aquesta
violència. Així, doncs, des d’aquell
mateix any s’organitza el Dia anual de
Gràcia contra la Violència vers les Dones.
Aquesta ha esdevingut una fita ja coneguda per les veïnes i veïns del barri. En
la seva organització hi col·laboren tots
els grups de dones de Gràcia i la Plataforma contra les violències de gènere.
Des de l’any passat el Consell de Dones
del Districte de Gràcia n’ha assumit el
manteniment i l’organització.
Des del 2000 es va començar a reivindicar la creació d’un punt d’atenció i

informació que oferís assessorament i
atenció a les dones. Es reclamava, a
més, tota una xarxa que actués contra
la violència de gènere. El PIAD, finalment, començà a funcionar el 2003.
Cada cop més els grups de dones prenen el compromís de fer campanyes
de prevenció i sensibilització contra la
violència de gènere. S’organitzen conferències, tallers… També s’organitzaren les I Jornades d’Educació i gènere,
amb la participació de tots els estaments educatius graciencs, el 2004.
Aquest mateix any també es va participar la Festa Major amb l’Estenedor dels
desitjos, l’exposició Dones de Gràcia i
l’organització de diverses activitats, al
carrer Igualada.

Comunicació amb ulls de dona
Com ja dèiem, un dels objectius del
moviment de dones ha estat crear
consciència social. Per això, la
col·laboració en els mitjans de comunicació ha estat clau per afavorir-ne la
presència i introduir la perspectiva de
gènere.
Enguany s’està emetent la sisena temporada del programa setmanal Ones de
Dones, a Ràdio Gràcia (107.7 FM), en el
qual es promocionen els actes i notícies en l’àmbit de la dona i s’entrevisten dones i grups de dones. Això ha
permès aconseguir que les dones tin-

guin un paper més rellevant dins de la
programació de l’emissora.
Va ser encarregada la seva creació i
posada en marxa a la Vocalia, que assumí una funció de coordinació amb la
finalitat d’obrir el programa a la resta
de grups de dones del Districte. Actualment les col·laboracions que feien Circare i el Banc del Temps de Gràcia s’emeten mensualment, amb realització
pròpia.
Ones de Dones va rebre l’any passat un
dels dos premis que, en l’apartat de
ràdio, atorga el Consell Municipal de
Benestar Social als mitjans de comunicació.
L’any 2005 es va encarregar a la Vocalia
la coordinació de la columna “Ull de
dona” al diari L’Independent de Gràcia”
(amb periodicitat setmanal). Aquesta és
una columna d’opinió en què s’intenta
donar un punt de vista sobre qüestions
de gènere, del barri, de la ciutat i de
caire genèric. Hi col·laboren dones de
diferents grups i, actualment, dones que
han participat en el projecte de Dones
Comunicadores.
Aquest any s’ha posat en marxa l’experiència d’organitzar dos Tallers de
Dones Comunicadores, amb la col·laboració del PIAD de Gràcia i l’AVV El CollVallcarca. Un total de 18 dones hi han

participat i han dut a terme un aprenentatge de redacció en diferents tipologies textuals, amb la finalitat de
poder expressar la seva opinió i participar en els mitjans de comunicació graciencs.

objectius a les noves situacions socials,
els nous problemes i les noves demandes de les dones. I les administracions
públiques en particular i la societat en
general han de fer un esforç més gran
per reconèixer i valorar la tasca que les
entitats de dones porten a terme.

Participació en les polítiques
locals
En aquests moments els grups de
dones defensen la participació directa
de les dones en la política del barri:
plenaris, consell de la dona, consells
sectorials, consells ciutadans…, per tal
de canalitzar la implantació de polítiques de gènere al Districte.
Els grups de dones van aconseguir que
se’ls tingués en compte a l’hora de
redactar el Pla d’Actuació Municipal i
el Pla d’Actuació de Districte i s’assolí
que es donés noms de dones als nous
carrers i places del districte: Maria Baldó, Otilia Castellví, Pl. Dones del 36…
S’ha posat en marxa l’elaboració participativa d’un diagnòstic de la situació
de les dones al barri per conèixer les
seves condicions de vida i les seves
necessitats. S’han impulsat programes
de suport i atenció a les dones i campanyes de sensibilització per al foment
de la igualtat de gènere i de lluita contra la violència domèstica,…
Com podem veure, les associacions de
dones han anat adequant els seus

“En aquests moments els
grups de dones defensen la
participació directa de les
dones en la política del barri”
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Per Elisenda CUCURULL

Imma
Colomer

ENTREVISTA

ET
Imma Colomer, veïna del
barri de Gràcia, reconeguda actriu catalana, fa més
de 30 anys que treballa
en el món de les arts
escèniques. Actualment,
interpreta la Dora a
Ventdelplà, però també
l’hem pogut veure a
Laberint d’ombres (1998),
Mirall trencat (2002) o
participant en alguns
capítols de Hospital
Central i El Comisario

Fotos de: Lluís Bou

16

Què és el que et va fer decidir pel món
de les arts escèniques?
Jo era mestra, abans de dedicar-me al
món escènic. Arran d’un curs de mim,
em vaig interessar per aquest món. A
mi m’agradava cantar i ballar, per això
mai m’hauria imaginat que podria parlar dalt d’un escenari. Mica en mica
em vaig anar introduint en el món de
la interpretació. Als de casa els va sorprendre molt aquest canvi (diu entre
rialles).

Vas encetar la teva carrera com a
actriu al teatre. Com recordes els teus
inicis?
Sí, efectivament, vaig començar al teatre. Vaig ser cofundadora de la companyia Els Comediants i vaig estar-hi
tres anys. Durant els nostres inicis ens

contractaven per fer algunes feines de
figuració, papers secundaris, etc. Mica
en mica, vam fer-nos un lloc en el món
escènic.

També has treballat a la televisió.
Quins canvis ha experimentat aquest
mitjà des que vas començar a treballarhi?
Doncs el primer lloc on vaig treballar
va ser a la televisió espanyola-catalana
que, antigament, estava a Sant Cugat.
Aquest món em fascinava: per mi era
una sorpresa poder-me veure en imatge, projectada. Un descobriment.
Un dels canvis que destacaria és que
abans no es podia repetir tant com ara,
tampoc teníem tants mitjans. Era un
treball més teatral.

“Gràcia és un gran restaurant”

“Interpretar la Dora, d’entrada va ser un repte, però és una feina molt interessant i que m’agrada molt”

El teu currículum en el món de les arts
escèniques és prolífic: has treballat al
teatre, a la televisió, al cinema, etc.
Quina és la branca en què et sents més
còmoda?
La veritat és que totes aquestes disciplines m’agraden molt. Crec que si
només fes teatre, o només televisió, o
només cinema, tindria una carrera
molt limitada. El fet de poder combinar totes aquestes branques de l’art
escènic enriqueix la carrera de qualsevol actor o actriu. A mi m’agrada fer-ho
tot.
De totes maneres, destacaria certs
aspectes positius i negatius del teatre i
del cinema. Per exemple, el teatre és
molt satisfactori i gratificant perquè el
mateix dia de la representació, comences i acabes l’obra, pots veure el resultat i les impressions del públic de
manera immediata. Per dir-ho d’alguna
manera, al teatre es viu el procés lògic
de la professió: hi ha actors, un públic
que capta el missatge i, en acabar l’obra, pots saber si el missatge ha arribat
i de quina manera. D’altra banda, fer
teatre és molt esclau.
El cinema és molt espectacular: la pantalla gran, la projecció, etc. Es fa amb
molts mitjans, esforços i ganes, per
això el producte final és més elaborat.
En canvi, el cinema té un feedback més
lent, trencat. No reps una satisfacció
immediata, sinó a llarg termini, es
dilueix.

També has fet de directora de teatre
amb Sagarit o Parxis Màgic. Com valores l’experiència?
Actualment, estic fent els primers passos en el món de la direcció. És una
nova experiència. Els tres o quatre dies
després d’acabar l’obra, estic embogida, raptada pel treball que he estat
fent, al qual he dedicat molt temps i
que m’agrada. Després de cinc mesos,
havent-me distanciat una mica de la
dinàmica de treball de l’obra, apareix

l’esperit autocrític i començo a detectar mancances, detalls que no m’acaben d’agradar. El temps et fa veure l’obra amb una perspectiva diferent.

Actualment, interpretes la Dora a
Ventdelpla. Com vas afrontar el repte
d’interpretar a una dona amb alzheimer?
Interpretar la Dora, una dona que té
aquesta malaltia, d’entrada va ser un
repte. Però és una feina molt interessant, m’agrada molt.

Parlem del Projecte Vaca. Com a cofundadora del projecte, podries explicar
breument què és i quin objectiu té la
iniciativa?
El Projecte Vaca va néixer fa 10 anys
amb la voluntat de ser un punt de trobada per a les dones creadores de les
arts escèniques. L’objectiu principal
d’aquesta associació és que totes les
dones que la componen comparteixin
projectes, idees, ajuts, etc. Una altra de
les nostres fites és fomentar el reconeixement de l’autoria dels projectes.
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“Mai m’hauria imaginat que podria parlar
dalt d’un escenari”
Actualment, el Projecte Vaca viu un
moment de catarsi: a causa de la manca de recursos, la nostra associació no
té una seu pròpia, per tant, tampoc un
punt fix de trobada. Durant tots
aquests anys ens hem anat reunint als
locals i espais d’altres associacions.
Això és un problema, per dos motius:
primer, perquè sempre depenem de la
disponibilitat dels les entitats acollidores; i segon, perquè en el context
d’una associació assembleària com la
nostra, el fet de no tenir un lloc propi,
dificulta molt l’organització de reunions. Ara necessitem un espai nostre,
amb gent que es dediqui a temps
complet a vetllar per la continuïtat del
Projecte Vaca. A això també li hem d’afegir que no tenim una font d’ingressos fixa, tampoc rebem gaires subvencions i els pocs diners que recaptem
els invertim en els projectes que desenvolupem.
Si la situació no millora, és possible
que el Projecte Vaca desaparegui. Em
sabria molt greu perquè en aquests
deu anys em fet coses molt interessants: intercanvis amb associacions
de dones, entre els que destaca el
Magdalena Projecte; l’espectacle Itineràcies, on s’uneixen diverses iniciatives; el projecte de la Mercè Rodoreda que es va fer al Palau Robert; i
alguns tallers, entre altres coses. A
més a més, una vegada a l’any, fem un
festival que es diu Novembre Vaca on
presentem tots els nostres projectes al
públic.

Parlem de Gràcia: vas néixer a l’Eixample, però fa molts anys que vius
al barri. Quants, més o menys?
Doncs, ja fa uns 30 anys que visc a
Gràcia.

Per quin indret de Gràcia t’agrada perdre’t?
M’agrada molt perdre’m pel cafè
Salambó.
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On recomanaries un bon sopar?

Què milloraries del barri?

Normalment, acostumo a menjar a casa,
però si volgués dir-te un lloc del barri
on menjar bé no sabria recomanar-te’n
cap, perquè tot Gràcia és un gran restaurant. Quan surto, intento descobrir
nous llocs. No em caso mai amb cap
establiment.

Ho tinc molt clar: les pintades. No m’agrada que embrutin Gràcia d’aquesta
manera. És un acte incívic.

De quina festa de Gràcia gaudeixes més?
La que més m’agrada és la de Sant
Medir. En gaudia molt quan la meva filla
era petita.

Coneixes els Lluïsos de Gràcia?
Quina relació tens amb l’associació?
I tant, sí que la conec. Directament no
hi tinc cap relació, però sé que és una
entitat que promou moltes activitats.
És un centre que té molta fama i que
dóna personalitat al barri.

Per Pep GORGORI

REFLEXIONS DES DE MADRID

De la Villa
a la Vila

RM
Els amics de Lluïsos em
demanen que col·labori
en aquesta publicació,
aprofitant que visc
entre Barcelona i
Madrid, per fer algunes
reflexions sobre la vida
associativa de la capital
espanyola. I jo, que en
31 anys no he aconseguit aprendre a dir que
no, decideixo esprémer
(encara més) els trajectes en AVE per ajuntar
paraules armat a cop
de portàtil

Xoc de cultures
Vaig arribar a Madrid l’endemà d’una
gran corrida de José Tomás i en plena
apoteosi de la selecció espanyola de futbol, que va guanyar la UEFA. Sé que cal
evitar comparacions, però hi ha casos
en què és inevitable: a Madrid estaven
eufòrics per dos temes de què a Barcelona amb prou feines se’n parlava.
Aquest xoc de cultures va culminar a la
plaza de Oriente. En plena processó de
l’Almudena vaig agafar el telèfon i vaig
sorprendre el meu interlocutor a la plaça de la Vila de Gràcia, durant una jornada castellera. Per una orella, m’arribava el so de les gralles. Per l’altra, un
recull de les millors homilies de Rouco
Varela sobre el seu concepte de família.
Davant meu, una infinita processó de
chulapos i chulapas.

No tan diferents
Superat l’impacte, i després de fer algunes valoracions sobre l’orientació política i religiosa d’aquelles persones, vaig
concloure que no som tan diferents
com alguns volen fer veure.
Per començar, el meu propi astorament
no era diferent del que sentiria qualsevol d’aquells chulapos parlant per telèfon
a algun dels seus col·legues en plena
processió de l’Almudena i al mateix
temps mirant una colla de persones
enfilant-se les unes sobre les altres.

En segon lloc, els vestits: a nosaltres ens
fa molta gràcia veure aquests senyors
amb armilla i gorra de quadrets, acompanyats de senyores amb pentinats
impossibles, mantón, peineta i clavell. Però
la indumentària dels nostres castellers
tampoc no es troba precisament a Zara.
I en tercer lloc, el més important: tant els
castellers com els chulapos tenen clar que
val la pena llevar-se d’hora un diumenge,
posar-se unes robes estrafolàries i sortir
en massa al carrer per explicar a tothom
que formem part d’una societat amb uns
costums que ens uneixen i ens fan diferents de la resta.

Una tradició recent
Els chulapos eren originalment veïns del
barri de Malasaña, que rivalitzaven amb
els manolos, afincats a La Latina. Les sarsueles de finals del XIX van popularitzar
l’estereotip, i van fixar la típica vestimenta de què parlava. Hi ha associacions de
chulapos a molts barris de la capital. Es
tracta, d’una tradició recent comparada
amb moltes de les que tenim a Gràcia.
La processó de l’Almudena em va agradar, en el fons, perquè em va aclarir que
a Madrid també hi ha vida cultural i
associativa de barri. Possiblement, no tan
intensa ni tan visible com a Barcelona.
Fins i tot en podríem dir incipient. Però
aquesta vidilla, com les meigas: haberla,
hayla. Continuaré investigant.
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OPINIÓ
SECCIÓ

Per Jordi CASSO

Per Joan LAFARGA

Parlem de
l’eutanàsia

Comerç de Gràcia:
canvi de paisatge.
Només de paisatge?

E P

l mes de
febrer va
esclatar a
Itàlia la
polèmica sobre la
vida i la mort de
l’Eluana, la noia
que portava disset
anys en coma, i
que vivia gràcies a
alimentació i ajuda artificials. Es va
organitzar una discussió, sovint força histèrica, i sempre feta
des de fora de la involuntària protagonista, la qual no estava
en condicions de dir-hi la seva.

OP

La picabaralla ha girat a l’entorn de si algú té o no dret a
decidir sobre la vida o la mort d’un altre, però potser falta
precisar el concepte de vida humana. Crec fermament que
la vida humana és molt més que la simple existència latent,
crec que la persona és molt més que un cos i crec que la
vida humana consta de sentiments, percepcions, idees,
experiències, coneixements, voluntat, esperances i un llarg
etcètera.
Si ens centrem en el cas concret de la noia italiana que,
sense voler, ha provocat l’enrenou, voldria fixar-me en la
seva vida. Si estava en coma irreversible des de feia anys i
panys, de quina mena de vida estem parlant? Evidentment
no estem parlant de vida humana perquè no té cap de les
seves característiques. En aquell llit hi havia un cos sobreexistint artificialment, però la persona on era? A l’Eluana no
li han pres la vida humana perquè ja feia molts anys que no
en tenia.
Els legisladors civils i els teòlegs religiosos, cada un en el
seu respectiu terreny, s’hauran d’espavilar per trobar noves
lleis que responguin al repte que els ha anat plantejant el
progrés científic, ja que per això hi són, no per quedar-se
endarrerits sense donar solucions serioses, sensates i respectuoses a drames semblants al que hem comentat.
M’agradaria moltíssim, com a creient, saber l’opinió que té
de tot aquest embolic, el nostre Germà i Mestre Jesús de
Natzaret, sempre tan proper i compassiu amb els qui patien.
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otser són els signes dels temps. Potser sí. El comerç
de proximitat està desapareixent de Gràcia. De fet
està desapareixent de tot arreu, però a Gràcia n’era
un signe distintiu. Per això a Gràcia és més greu. És
(era) un signe d’identitat.
Si passegem pels nostres carrers veurem molts comerços en
traspàs. No és, per tant, un problema d’uns que es jubilen o
d’uns altres que no han encertat en la seva proposta comercial. El problema és general.

Aquests dies veiem com dues de les botigues amb més densitat social de Gràcia han anunciat que en breu tanquen portes. La papereria llibreria Galí i la joguineria Els Tres Tombs. No
són dues botigues més. De cap manera. Representen (aviat
direm representaven) una manera d’entendre el comerç: vendre des de l’arrelament i des de l’estima per Gràcia i els seus
valors. Només cal anar-hi, encara, i veure quin lloc ocupen
els llibres del Taller d’Història de Gràcia o qualsevol altra
activitat que ofereixi la societat gracienca. Tancaran dues
botigues d’aquelles que s’han fet grans amb nosaltres i
nosaltres ens hem fet grans amb elles. D’aquelles que hi
compraves però també t’hi entretenies en una càlida conversa sobre una cosa o una altra. D’aquelles que han dibuixat el
paisatge de Gràcia. Aquell paisatge del qual estàvem tan
cofois. Alguna cosa està passant. I no pas bona.
Tancaran. No hi ha remei. I se n’hi posaran d’altres. Potser
una franquícia, potser un bar... Us heu fixat que els bars no
tanquen mai? Només es traspassen. Això no val una reflexió?
Què estem fent que tanquen llibreries i es mantenen els
bars? És significatiu.
Ara ens queda dir adéu als amics Pere i Lluïsa de Galí i als
amics Isabel i Jordi de Tres Tombs, i donar-los les gràcies per
tant i tant que els devem, amb el convenciment que ja res no
serà com abans. El paisatge serà diferent, amb dos forats
impossibles d’omplir. I no només el paisatge visual. Gràcia
està canviant, i tinc la sensació que no enfila un futur millor.
Potser són els signes dels temps que deia abans, però em
veig amb cor de pensar que aquesta ridícula globalització
que tan bé ha anat per a uns pocs, per a la majoria no va
enlloc. Potser passa a tot arreu però a mi em dol Gràcia.
Aviat quan ens preguntin què és Gràcia no sé què respondrem.

Per Josefina ALTÉS

Per Susanna ÁLVAREZ

Un espai per parlar
de la mort

No deixeu escapar
l’oportunitat

F

l suplement Cultura/s de l’11 de febrer passat, el crític Julià
Guillamon tancava el seu article amb una pregunta: “Per
què no s’editen les seves crítiques?”. Es referia a Joan Triadú, mestre, pedagog, crític literari i activista cultural. Guillamon feia aquest darrer comentari a la ressenya de Memòries d’un
segle d’or, de Joan Triadú i Font, publicat a Proa l’octubre de 2008.

a uns quants dies, vaig tenir l’ocasió de conèixer una
exgracienca, que actualment resideix a Madrid, i que
està posant en marxa un projecte que, d’entrada, sorprèn: una emissora de ràdio on es pugui parlar de tot
el que gira a l’entorn de la mort.
Uns anys abans, va iniciar-se en el món dels negocis, amb la
creació d’una empresa que gestiona la contractació de
músics per a les cerimònies dels tanatoris i va ser a través del
tracte amb les persones que passen per aquest tràngol i per
les pròpies experiències personals, que va adonar-se del
neguit que es viu després de la separació definitiva de persones estimades, com poden ser la parella, els fill i/o els pares, i
de com es busca un punt de referència que doni suport a
tant dolor.
La idea de crear una emissora de ràdio on les persones que
ho desitgin puguin transmetre l’experiència viscuda i escoltar situacions viscudes per altres persones, va anar agafant
forma i va començar a buscar finançament per tirar-la endavant.
No ha estat fàcil, però, finalment, un tanatori del País Basc
ha trobat la idea prou interessant com per donar-li suport.
Els programes de ràdio s’enregistraran a Barcelona i a
Madrid i la programació anirà des de música i poemes fins a
consultori a l’entorn de “grups de dol”, taules de debat a l’entorn d’experiències viscudes, etc.
Els primers programes s’estan enregistrant amb persones
voluntàries i l’emissora està oberta a qualsevol persona que
vulgui participar-hi. Jo mateixa vaig compartir amb vuit
dones més una de les trobades informatives sobre el projecte, i em va sorprendre com pot reaccionar una persona
davant de la mort sobtada d’algú de la família i com s’esforça
a superar-la.
No us estranyeu, doncs, si un dia trobeu un dial a la ràdio on
es parla únicament de LA MORT.

A

Comparteixo la inquietud de Guillamon, i l’amplio, ja que el mateix
Triadú s’ha encarregat de preparar un recull d’articles publicats al
diari Avui –on escriu des del primer dia– en els darrers deu anys, l’ha
fet arribar a un parell d’editorials i no n’ha obtingut cap resposta.
Tampoc no acabo d’entendre com, a hores d’ara, cap entitat gracienca ha volgut acollir la presentació d’aquestes memòries, tenint
en compte la vinculació de Triadú amb la Vila de Gràcia, com a veí
i, sempre que se li ha demanat, com a col·laborador en actes culturals i com a articulista en moltes publicacions periòdiques de
diverses entitats gracienques.
Lògicament, aquest espai no és suficient, ni de bon tros, per “presentar-vos el personatge”, però vull deixar constància, per exemple,
d’algunes de les distincions que li han estat atorgades: el Premi
d'Honor Jaume I (1982), la Creu de Sant Jordi (1982), el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes (1992), la Medalla d’Or al Mèrit
Científic de l’Ajuntament de Barcelona (1996) i la Medalla d'Or de
la Generalitat de Catalunya (2001). Encara que la seva obra publicada es concentra sobretot en la seva tasca com a crític literari, cal
destacar la publicació, també a Proa, de Dies de memòria (19381940). Diari d'un mestre adolescent, llibre que havia obtingut el premi
Fundació Ramon Trias Fargas l’any 2001.
Memòries d’un segle d’or és un llibre molt interessant, no només perquè és el relat de la vida d’una de les veus més dignes i exemplars
del nostre entorn cultural i cívic, sinó també perquè és la mostra
perfecta de com vida, pensament i acció es van trenant al servei
d’un temps i d’un país.
Per altra banda, el relat autobiogràfic de Joan Triadú també ofereix
–i considero que és una de les “joies” més preuades del llibre– un
retrat de la resistència cultural catalana amb els fets i, sobretot,
amb els protagonistes que han sabut estar al peu del canó en el
moment que calia. Uns protagonistes probablement poc coneguts
per al gran públic, que Triadú ens presenta des de la vivència directa i ens els fa propers i entranyables.
Malgrat que no s’editin les seves crítiques ni la Vila de Gràcia aculli
cap acte –que seria ben merescut– d’homenatge, no deixeu escapar l’oportunitat de llegir un gran llibre: Memòries d’un segle d’or, de
Joan Triadú.
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4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
Com creieu que afectarà
la llei del foc, aprovada
per la normativa europea, els correfocs de la
vila de Gràcia? Quines
mesures cal aplicar per
evitar que desapareguin
si s’aplica aquesta normativa?
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Per Jordi MORESO

Per Xavier BARBERÀ

E
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ls correfocs de la Vila de Gràcia no corren perill davant la
Directiva que va aprovar la
Unió Europea l’any 2007 per
regular la fabricació i comercialització
d’articles pirotècnics. La mateixa Directiva reconeix que l’ús d’artificis de
pirotècnia va íntimament lligada a costums i tradicions culturals sensiblement divergents en els diferents estats
membres i en conseqüència, estableix
que aquests puguin flexibilitzar-la quan
en facin la transposició, és a dir, amb
l’adaptació al marc normatiu de cada
estat.
Així, doncs, ara està en mans de l’Estat
espanyol i de la Generalitat que les
manifestacions de cultura popular i
tradicional catalanes tinguin un tractament específic per tal de no quedar
afectades per aquesta regulació. Cal
tenir en compte que Catalunya disposa
de competències exclusives en matèria
de cultura, i per tant, ha de ser la
Generalitat la que determini aquelles
manifestacions culturals de foc que
resulten excloses de l’àmbit d’aplicació
de la normativa.
Convergència i Unió ha presentat iniciatives al Parlament de Catalunya i al
Congrés dels Diputats reclamant que la
Generalitat dugui a terme aquesta
exempció. Per tant, si el Govern de la
Generalitat i el Govern de l’Estat no
baden i adopten les accions que pertoquen, els correfocs de Gràcia, la Patum
de Berga o moltes d’altres festes amb
foc que tenen lloc a la gran majoria de
pobles, viles i ciutats de Catalunya
podran continuar celebrant-se amb
normalitat, tal com ho han fet fins ara.

ot restringir l'accés al material
pirotècnic als menors de 12
anys i pot també dificultar la
celebració d’activitats de foc si
no hi ha una distància mínima de 30
metres amb els edificis. Així, doncs, cap
correfoc podria dur-se a terme en els
nostres carrers, per la dimensió i pel
públic present. És evident que el segle
XXI està envaït de normes que pretenen
la màxima salut i la plena seguretat dels
ciutadans. És cert que ens hem passat
molts anys obviant els accidents de trànsit, els accidents laborals, l’assetjament
sexual, laboral, immobiliari, etc. Ara, des
d’on sigui es legisla i es regula per evitar
el que hem esmentat abans. Ara bé, ens
fa ser freds i excessivament neutrals en
determinats preceptes legals.
Des de Catalunya es vol, crec que unànimement, que la transposició d’aquesta
directiva sobre pirotècnia no afecti les
manifestacions culturals catalanes com
la Patum de Berga o els nombrosos
correfocs que tenen lloc al llarg de l’any
en centenars de ciutats i pobles. Aquí, a
Gràcia, al nostre districte, hi ha colles
de diables plenament arrelades al territori i clarament acceptades pels veïns.
Totes elles fan del foc, dels petards i de
les espurnes el seu denominador comú.
El foc és un element imprescindible en
tota la nostra imatgeria i en tota la nostra festivitat, que té profundes arrels
populars i culturals. Per tant, la millor
mesura és la unitat de totes les nostres
institucions i el posicionament comú
per adoptar actuacions legals, jurídiques, polítiques que permetin la continuïtat dels costums i de les manifestacions relacionades amb el foc festiu, perquè puguin continuar oferint a la gent
espectacle, màgia i art.

Per Roger AMIGÓ

Per Xavier FLORENSA

Per Judith TORREDEFLÓ

’existència de la Directiva
2007/23/CE del Parlament
Europeu i del Consell sobre la
posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant preocupació
entre els grups de foc de Catalunya, que
temen els efectes restrictius que pugui
suposar l’aplicació d’aquesta Directiva
de la mateixa manera que ho ha fet
sobre l’àmbit empresarial. Aquesta
Directiva s’adreça a la fabricació, l’emmagatzematge i –en darrer terme– al
seu ús, sigui professional o recreatiu.
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En aquest sentit, el compromís d’ICVEUiA és treballar la transposició de la
Directiva al marc legislatiu espanyol i/o
català perquè tingui en consideració les
particularitats de l’ús de la pólvora en
els correfocs, diables infantils o festes
amb pirotècnia. Volem fer possible allò
que ja passa i que forma part de la realitat festiva de les nostres viles i ciutats
i, per tant, no deixar en la il·legalitat
tantes i tantes colles, bèsties o festes
que quedarien del tot desemparades si
acceptéssim ras i curt la Directiva europea.

Des d’Esquerra s’han realitzat diverses
gestions amb el govern espanyol, que
és qui en un termini màxim de tres
anys haurà d’adaptar aquesta normativa a l’Estat, per tal que aquesta transposició no afecti de cap manera les festes del foc. Així, doncs, el Departament
de Cultura, que encapçala Joan Manuel
Tresserras, ha elaborat un document
amb les consideracions que hauria
d’incorporar la transposició d’aquesta
directiva per tal adaptar-la a la realitat
de les nostres tradicions. També el
diputat al Congrés Joan Tardà va aconseguir el compromís del Ministre d’Indústria espanyol de garantir que els
correfocs i altres festes del foc quedin
al marge de l’aplicació d’aquesta Directiva, tot recollint la demanda de les
colles de diables reunides fa unes setmanes a Berga. I l’Ajuntament de Barcelona va aprovar a instàncies d’ERC
una Declaració institucional que dóna
suport a aquestes demandes.

D’altra banda, cal donar suport les propostes que faci el Govern de la Generalitat per dissenyar una proposta formativa adreçada als menors de setze anys,
amb les entitats que agrupin grups de
foc. Es tracta de trobar una alternativa
que permeti als diablons llençar la seva
pirotècnia com fins ara.
El treball polític d’ICV-EUiA a les institucions segueix aquesta línia. I per això,
el nostre diputat al Congrés, Joan
Herrera, ha preguntat al Govern de l’Estat per aquestes qüestions i donem
suport a les proposicions que es presentin en els diferents ajuntaments del
país, com va passar en el darrer plenari
del Districte de Gràcia.

l maig del 2007, el Parlament
Europeu va aprovar la Directiva
2007/23/CE, que regula la
fabricació, l’emmagatzematge i
l’ús del material pirotècnic i introdueix
normes pel que fa a les distàncies de
seguretat o a l’edat dels seus usuaris.
Aquesta normativa ha aixecat una gran
preocupació en àmbits de la cultura
popular a causa de la presència i l’ús
del foc en moltes de les manifestacions
culturals dels Països Catalans: diables,
correfocs, falles, revetlles…

óc membre d’una colla de diables adulta i infantil, i crec
que l’objectiu dels nostres
polítics ha de ser que aquesta
Directiva no entri en vigor el gener del
2010. Des del meu punt de vista han
tingut tres anys per fer la transposició
de la llei, és a dir, podríen haver fet
l’excepció amb motius tradicionals o
culturals tal i com es diu en la mateixa
Directiva.
Intentar imaginar els correfocs amb la
nova normativa resulta pràcticament
impossible per totes aquelles persones
que gaudeixen d’aquesta tradició de
més de 800 anys, signficaria que el diable es trobaria sol amb els petards i
que el públic no podria apropar-s’hi
per gaudir de la festa. I de les colles
infantils oblideu-vos-en, digueu a tots
els nens i nenes que actualment són
diables i aquells que somien ser-ho
algun dia, que això se’ls ha acabat.
Aquestes són un parell de conseqüències d’aquesta normativa.
Per acabar tan sols, animar-vos que
participeu dels actes reivindicatius que
cada mes anem organitzant per dir que
no volem aquesta Directiva.

Pel que fa a les mesures que caldrà
aplicar, creiem que des de Catalunya
hem de poder definir aquelles festivitats que, pel fet de ser considerades
com a pròpies o pel seu caràcter eminentment popular (com les revetlles),
haurien de quedar al marge de la
Directiva. També cal dissenyar una proposta formativa adreçada als menors de
setze anys per tal que puguin manipular el material pirotècnic.
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DESCOBRIM ENTITATS

Per Carlos PABLOS, president d’El Centre

DE
El Centre Moral Instructiu
de Gràcia, anomenat El
Centre, és una entitat
que va ser creada per a
la instrucció fa 140 anys.
Actualment la seva activitat cultural, esportiva i
de lleure fan que sigui
una entitat dinàmica i
familiar, al bell mig de la
vila de Gràcia, on podem
trobar una mica de tot, i
sobretot, un lloc on els
nostres joves poden participar i gaudir de moltes
activitats
“L’obertura de l’Entitat i les
noves activitats són una
prioritat de l’actual Junta
Directiva del Centre, sense
oblidar el passat i mirant
cap al futur”
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El Centre 140 anys.
Una entitat amb
projecció de futur

1

40 anys es diu aviat! Sembla
mentida que faci 140 anys que
un grup de persones, entre ells
uns socis dels Lluïsos i un prohoms de Barcelona, van decidir fundar
una entitat en què la instrucció a
tothom fos el seu gran projecte. Poc que
es pensaven que arribarien on hem
arribat. Evidentment els temps han
canviat i la nostra Entitat ha anat evolucionant dia a dia pensant en el futur. El
Centre ha d’obrir les seves portes com
estem fent, adaptant-se a les necessitats
de la societat del segle XXI.
Els joves poden triar entre un ventall
d’activitat per fer al Centre: esbart,
esplai, tennis taula, escacs, cant coral,

teatre i d’altres que el Centre pugui
acollir en el seu si. La joventut és el
futur del Centre i el seu demà; només
les persones que s’involucren en projectes de futur podran fer-lo seu.
El 26 de gener vàrem iniciar els actes
del 140 aniversari amb una conferència
sobre els orígens i l’evolució del Centre, a càrrec d’Esteve Camps, soci,
expresident de l’Entitat i historiador
gracienc. El dia 1 de febrer al matí
vàrem organitzar el VII Memorial Jesús
Alonso de futbol, i al migdia el tradicional Dinar dels Foguerons, que
aquest any i amb motiu de la nostra
festa, es va fer al Centre. Vam gaudir
d’unes delicioses ensaïmades de

”Una entitat mai ha de renunciar a la seva història i és fonamental per a la seva projecció de
futur recordar d’on venim, què som i a on volem estar”

Mallorca que els nostres comensals van
degustar amb gran delit.
El 2 de febrer era la data en què el Centre complia els 140 anys: la nostra façana, il·luminada com en les grans ocasions, va rebre tots els que van voler
estar amb nosaltres. Vam inaugurar la
nova imatge del logotip del Centre, i
una magnífica exposició de la nostra
revista Or i Flama, que enguany compleix els 85 anys de la seva creació. I per
acabar, els nostres socis i amics van
degustar el pastís d’aniversari i van
brindar pel nostre futur amb el cava etiquetat especialment amb motiu de l’aniversari del Centre.
Joan Rigol, president delegat de la Junta
Constructora de la Sagrada Família, i persona molt coneguda dins el món de la
política al nostre país, va ser el convidat
d’un sopar col·loqui en què es va parlar
de la Sagrada Família, sobretot de les
obres de l’AVE que s’hi faran a sota. El
sopar va ser un èxit i els assistents vàrem
gaudir d’un col·loqui extraordinari.
I va arribar el dia de la celebració institucional: el 8 de febrer. A les 11 del
matí, la missa de l’aniversari va ser
solemne i alhora entranyable, oficiada
pel Cardenal Lluís Martínez Sistach i
concelebrada pel Dr. Matabosch, Mossèn Ferran Colàs i Mossèn Josep Lluís
Fernàndez. Les paraules del Cardenal en

la seva homilia van emocionar els presents, tant els socis com els amics que
ens acompanyaven.
A les 12,30 vàrem iniciar l’acte d’imposició de medalles, acte molt nostre, però
que aquest any va gaudir d’una esplendor inusual: les autoritats del nostre
Districte, representants dels partits politics, els mitjans de comunicació, representants de les entitats històriques del
G6 i altres entitats, el “tot Gràcia”, ens
van voler acompanyar en aquest dia. Es
va comptar amb la presència del primer
tinent d’Alcalde, Sr. Carles Martí, en
representació de l’Alcalde, Sr. Jordi
Hereu, que no ens va poder acompanyar com estava previst.
Sis medalles per als socis més joves,
dues d’argent i dues d’or. Les seccions
varen rebre un obsequi de reconeixement per la seva tasca diària i pel seu
compromís amb el Centre i els monitors
i nens i nenes de l’Esplai, que el proper
juliol celebrarà els 25 anys d’existència,
van rebre els fulards que els acrediten
com a components de l’Esplai.
A la tarda, el Grup de Teatre del Centre
ens va delectar amb una representació
de El detectiu Sherlock Holmes, de Sir
Arthur Conan Doyle.
Guillem Espriu, Regidor del Districte de
Gràcia, oferí el 9 de febrer una xerrada

• La nostra sala d’actes-teatre té
una capacitat de 195 butaques,
és una sala polivalent, en la qual
podem fer sopars i altres festes a
part de fer-hi teatre i activitats
culturals.
• La Coral Baluern i el Club Escacs
Tres Peons són un exemple d’integració a la nostra societat.
• Els Pastorets de Folch i Torres: una
tradició nadalenca que oferim cada
any a més de dues mil persones
que vénen de tot arreu.
• El nostre teatre ofereix cada any
més de quaranta representacions
amb 18 títols diferents cada any.

amb el títol de “Gràcia, el districte de
la gent”, amb una molt bona participació de públic.
El 10 de febrer es va rebre al Centre la
flama del Canigó amb motiu del seu
40è aniversari, i organitzada pel Club
Excursionista de Gràcia.
El 14 de febrer vam obrim les portes
del Centre de bat a bat, i vam organitzar una Jornada de portes obertes en
què les seccions van poder ensenyar
quines activitats realitzen. I a la nit,
cinema, amb la projecció dels curtmetratges guanyadors del FIC-CAT 2008,
festival de la Costa Daurada.
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DESCOBRIM ENTITATS

“Som una entitat que tenim un gran repte: fer que la joventut
s’involucri cada dia més, no només amb les activitats en què
participa, sinó amb la projecció de l’Entitat en la societat gracienca i barcelonina”

ACTIVITATS:
CONSULTA LA NOSTRA WEB
www. elcentregracia.cat
• Esbart
• Esplai
• Casal d'estiu, el mes de juliol
• Teatre per grans
• Teatre jove
• Taller de teatre (teatre per a nens)
• Futbol
• Tennis taula
• Sant Medir
• Coral
• Escacs
• Llibre fòrum
• Sopars col·loqui
• Cicles de conferències
• Excursions
• Visites culturals
• Concurs de teatre català
22 edicions
• Ballaswing
• Marató de corals
• 12 hores de tennis taula

I seguint avançant en aquest mes ple
d’activitats, el 17 de febrer hi va haver
una xerrada sobre “Francesc Berenguer
i Mestres, l’arquitectura modernista a
Gràcia”, a càrrec de la Sra. Carolina
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Xifoni. Cal dir que Berenguer i Mestres
va ser l’arquitecte que va construir el
nostre edifici, i que el 1904 va ser vicepresident de la nostra entitat.

música a capella Petit Comitè va fer una
actuació memorable, i va tancar d’una
manera fantàstica els actes del 140 aniversari.

El cap de setmana del 21 de febrer i el
Centre es va vestir de carnestoltes amb
una festa conjunta amb el grup Ballaswing, música en directe i moltes disfresses; va ser una festa molt maca que va
tenir un gran èxit de participació, després d’haver celebrat durant tota la jornada les 12 hores de tennis taula, organitzada per la nostra secció esportiva
(es de les 9 hores fins a les 21 hores)

L’Ajuntament ens ha anunciat la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat
per la trajectòria del Centre durant
aquests 140 i pel futur que l’entitat té
per davant.

El dia 26 de febrer vàem tenir una convidada diferent, amb un sopar col·loqui
que va fer passar una bona estona al
nombrós públic assistent, molts d’ells
joves: la Sra. Mariló Casals, gran comunicadora, ens va parlar dels orígens i el
significat de les cartes del tarot d’una
manera fresca i divertida.
I ja per acabar aquesta marató d’actes,
el dia 28 de febrer es van acabar les festes del 140 aniversari amb el Dinar del
Soci al teatre, amb una nodrida participació de socis i amics. El Centre va presentar la seva nova web i el grup de

Un cop passades les festes de celebració, hem de seguir caminant endavant
sense baixar la guàrdia, amb moltes
ganes i amb molta projecció a la nostra
Vila i a la nostra Ciutat.
La nostra Entitat dóna cabuda a
tothom: petits, joves i grans, diferents
activitats per a tothom i sobretot per a
tota la gent que vol compartir el nostre
dia a dia.

DADES D’INTERÈS
Centre Moral
C. Ros de Olano, 9
08012 Barcelona
Tel. 93 237 50 31
www.elcentregracia.cat

Per Mireia BARGALLÓ

La Ruta
del Corb

Alimentar-se bé
és invertir en salut

T
L

'excursió proposada s'inicia al bonic poble de
Peramola a prop del nucli d'Oliana a la comarca
de l'Alt Urgell. Es tracta d'una ruta correctament
senyalitzada i per fer-la es recomana seguir les instruccions del tríptic "La Ruta del Corb" (textos de J. Pasques Canut) del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que
trobareu fàcilment a les oficines de turisme de Peramola
o Oliana o bé en d'altres pobles de la comarca. La fitxa
tècnica de l'excursió n’estima una durada de 3 hores 15
minuts, un desnivell de 334 metres amb un recorregut
que alterna trams plans amb pujada en la primera hora
per després planejar i baixar fins a Peramola. És una
excursió recomanada per a tothom.
L'excursió s'inicia a la Capella del Roser a Peramola i passa pels indrets de la Casa de Nerola (antiga masia enrunada), Grau de Porta, Quatre Camins i arribem a la
majestuosa Roca del Corb, dalt de tot de la qual hi ha
situada l'ermita romànica de Sant Salvador del Corb, que
passa per ser la més petita de Catalunya. Des d'aquí dalt
tindrem una molt bonica perspectiva de la impressionant
Serra d'Aubenç i més a l’oest el no menys espectacular
Montsec d'Ares. També contemplarem la Plana i al fons la
Serra d'Oliana, el Port del Compte i, en un dia clar, fins i
tot Montserrat. De nou al camí que fa la circumval·lació
al Corb, passem per Coll de Mu que uneix el Corb
amb fantàstica mola de pedra de Sant Honorat i, finalment, arribem a la part Oest de la Roca del Corb on és
obligat fer la visita a l'espectacular Casa del Corb d'uns
200/300 m2 inserida dins de la balma del Corb.

CONSELLS DE SALUT

DESCOBREIX LA TERRA

Per Redacció

S

H

em de tenir clar
com és d’important per a la nostra salut l’alimentació i mantenir el nostre pes
dins dels valors aconsellats.
Els aliments són el combustible del nostre cos. Així, per
aconseguir el màxim rendiment, el combustible ha
d’arribar en la quantitat i
qualitat adequada.

Diferenciem aquets dos conceptes, quantitat i qualitat: Respecte a la quantitat: Per mantenir-nos en el pes correcte “les
entrades han de ser igual a les sortides. Respecte a la qualitat:
amb l’alimentació de cada dia hem d’assimilar els nutrients,
vitamines i minerals en les proporcions necessàries.
Ens podem trobar una persona amb sobrepès i alhora malnutrida, amb una mancança de ferro o de vitamines, sobretot
si abusa de pastissos, begudes alcohòliques, embotits..., que
són aliments que aporten moltes calories i pocs nutrients.
Hem passat d’una vida nòmada a una de sedentària i si bé
el nostre cos està adaptat a l’escassesa d’aliments però no ho
està per situacions d’opulència com la que tenim ara. El nostre instint ens porta a menjar més del que necessitem i cal
que limitem i escollim dintre de la gran oferta que tenim.
Repassem quines són les regles bàsiques:
• Fer 5 àpats al dia: 3 de més importants (esmorzar, dinar i
sopar) i dos de més reduïts al matí i a l’hora de berenar.
Així aconseguim mantenir estables els nivells d’insulina i
no patir ansietat per gana.
• Combinar els aliments perquè ens aportin la proporció
adequada de nutrients 40% d’hidrats de carboni, 30% de
proteïnes i 30% de greixos.
• Cal prendre dues peces de fruita al dia i dues racions de
verdures, prendre peix dos o tres cops per setmana i llegums un o dos cops. L’oli d’oliva és el més saludable per
cuinar. Tampoc hem d’oblidar les dues racions diàries de
làctics.
• Beure entre 1,5 i 2 litres d’aigua cada dia, millor entre
hores, i caminar mitja hora diària a pas ràpid o fer un altre
exercici moderat.
Si seguim aquestes pautes aconseguirem mantenir-nos en el
pes correcte i assolirem un òptim rendiment físic i intel·lectual.
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Per Laura ROSELL

Bruce SpringsteenWorking on a dream
U2-No line on the horizon

L’Hort Urbà
de Lluïsos

R

A

quest cop us vull recomanar
dos discs sortits fa ben poc
del forn: són Working on a
Dream, de Bruce Springsteen i
No line on the horizon, dels britànics U2.

Ara fa més o menys un any us parlava
d’un disc que ens retrobava amb Bruce
Springsteen & the E street band,
concretament de Magic. La publicació d’aquest disc va anar
acompanyada d’una gira que ens
va portar dues nits memorables
al camp del Barça. Un any després els mateixos protagonistes
tornen amb un nou disc,
Working on a dream, enregistrat entre concert i concert
del Magic Tour. I aquesta és
la seva gran virtut. Com
podem veure en el dvd que
acompanya el disc aquest va
ser enregistrat pràcticament
com si fos un directe i es contagia de la força que es músics
anaven acumulant al llarg de la
gira. Obre el disc un peça de
gairebé vuit minuts, Outlaw Pete
que ens retroba amb l’autor de
peces com Jungleland o Backstreets. Altres temes destacats del
disc són Working on a dream, This life o My lucky day. L’estiu
que ve tornarem a gaudir en directe de la seva força encara
que de moment no passarà per Barcelona.
L’altre gran llançament de la temporada és No line on the
horizon, d’U2. Estem parlant probablement de la banda més
gran del moment i probablement també d’una de les més
grans de la història de la música rock. Un cop més la banda
de Bono i The Edge es reinventa i ens presenta un grapat de
bones cançons, segurament amb més força que mai. Potser
no estem davant del millor disc del grup però com no potser
d’una altra manera tractant-se d’ells no us decebrà. Emmarcat per un nou so hi trobareu l’estil inconfusible d’U2.
Podem destacar peces com Get on your boots, Magnificent i
Moment of surrender. I el proper 30 de juny cap al Camp Nou,
a gaudir d’un dels millors espectacles del món, punt de partida de la seva gira mundial.
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BÚSTIA VERDA

RECOMANEM

Per Medir CUGAT

V

A

falta de camps per conrear a la Barcelona urbanita
i sabent que els terrenys de la ciutat estan especialment reservats per jubilats de 65 anys, l’alternativa
de tenir un Hort Urbà a casa és molt interessant
per a la gent amant de guanyar en qualitat de vida.
Crec que poca gent sap que a Lluïsos tenim un Hort Urbà.
Però sí, al terrat hi ha quatre taules de cultiu on podem
plantar el que ens vingui de gust, seguint les pautes adequades, és clar! Sobretot cal tenir en compte quan s’ha de plantar cada aliment, però ara que arriba la primavera i el bon
temps, se’ns obren un munt de possibilitats!
Realment és un goig veure com va creixent el que has plantat. Procures veure si li falta quelcom, si té algun insecte no
desitja’t, si els ocells es mengen les fulles dels enciams, si
necessita aigua o si li cal una mica d’adob. Cal tenir paciència i constància i al final la feina ben feta dóna bons resultats, sobretot es nota amb el gust dels aliments, perquè és
molt més intens!
Malauradament Lluïsos a l’agost és tancat i si no hi muntem
cap sistema de regadiu, el que s’hagi plantat pot morir.
Sigui com sigui, qualsevol persona que tingui un petit espai
a l’exterior (terrat, balcó, jardí) pot muntar aquest petit Hort
Urbà i gaudir de veure com creix per poder després menjarho amb la família. Per a més informació podeu consultar la
pàgina www.horturba.com. Allà us ensenyaran moltes coses
i us aclariran els dubtes que tingueu.

Per Secretaria General de Política Lingüística

Per Mossos d’ESQUADRA

L

a Generalitat de Catalunya
ha posat en marxa una campanya per fomentar l’ús
social i públic del català, que
s’allargarà durant tota aquesta legislatura. Porta per lema “Encomana el
català” i pretén evitar que els catalanoparlants canviïn de llengua en els
contextos en què ho acostumen a
fer, per exemple davant de desconeguts o de persones que parlen castellà encara que entenguin el català.
Suposar que les persones no catalanoparlants desconeixen el català o no l’entenen pot
constituir una barrera a l’acollida en la nostra societat.

C

Des del primer moment, s’ha plantejat com una campanya de govern de gran abast, amb implicació col·lectiva,
un consens social màxim i també una opinió pública
favorable. Per aquest motiu, el maig de l’any passat la
Secretaria de Política Lingüística va convocar una nombrosa representació de la societat civil catalana a participar en una jornada de treball amb l’objectiu de recollir
propostes de conceptes i lemes per preparar la campanya. Hi van participar 31 persones representants d’entitats
a favor de la llengua, associacions de l’àmbit de la immigració, organitzacions empresarials i sindicals, universitats, mitjans de comunicació i institucions acadèmiques.
L’objectiu va ser fer participar el conjunt de la societat
civil catalana en el disseny de la campanya perquè se la
sentissin seva.

DOMICILI
• Procureu que els accessos
a casa vostra reuneixin
unes mínimes condicions
de seguretat: portes blindades, reixes a les finestres
d’un primer pis o àtics, sistemes d’alarma.
• Instal·leu frontisses antipalanques, guies laterals i tancaments d’alta seguretat amb
sistema multipunt a la porta
d’entrada, això és més segur
que instal·lar diversos panys a diferents alçades
• Tanqueu sempre amb clau la porta de casa, encara que en
sortiu per poc temps. Canvieu els panys si perdeu les claus
i/o si ocupeu un domicili on anteriorment vivien altres
persones o que s’hi hagin fet obres.
• Eviteu difondre que us absenteu de casa durant el cap de
setmana o les vacances.
• Durant absències llargues, demaneu a algun amic que
reculli el correu per evitar que s’acumuli a la bústia.
• No deixeu cap missatge al contestador automàtic que indiqui la vostra absència.
• No tanqueu completament les persianes, deixeu algun llum
encès o temporitzadors de llum, ràdio o televisió. Deixeu
roba estesa a l’estenedor.
• Procureu no deixar objectes de valor ni diners en efectiu a
casa. És important que tingueu un inventari amb ressenya
numèrica i fotogràfica dels objectes de valor.

SEGURETAT

ÚS DEL CATALÀ

“Encomana el català”. Consells per prevenir
Fomentem l’ús social robatoris a domicilis
del català
i comunitats

S

COMUNITAT DE VEÏNS
El dia 16 de febrer va començar la campanya publicitària
pròpiament dita. Per Sant Jordi començaran les activitats
que han d’estendre el missatge de la campanya a tot el
territori. Igualment, la convocatòria de subvencions a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua
catalana valorarà especialment les iniciatives que s’emmarquin en aquesta campanya. Així, doncs, el que la
Secretaria desitja és incidir al màxim en les pautes d’ús
lingüístic del conjunt de la societat i entén que un repte
com aquest ha de tenir la complicitat i el suport de
tothom.
Us animem a visitar el web de campanya i a encomanar
el català: http://www.gencat.cat/llengua/encomanaelcatala

• No obriu l’entrada principal a persones desconegudes.
• Demaneu la identificació al personal de les companyies
subministra¬dores (empresa i nom). Si dubteu, truqueu a la
companyia.
• Poseu una bústia per al correu comercial a l’exterior de l’edifici, per evitar obrir la porta principal.
• Si a l’exterior de l’edifici es fan obres, comproveu que no es
pugui accedir als habitatges mitjançant bastides o escales.
• Comproveu que la porta del garatge queda tancada en
entrar o sortir.
• Si detecteu algú sospitós al voltant de casa vostra, truqueu
a la policia al 088.
• Seguretat passiva: si és possible instal·leu videoporter.
Si sou víctima d’un robatori, NO TOQUEU RES i poseuvos en contacte immediatament amb la policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra al telèfon 088
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Els Lluïsos han estat
declarats entitat
d'utilitat pública

L

’any 2006 es va constituir una
comissió formada pels senyors Jordi Bufurull i Josep Anton Foz, per tal
d’iniciar els tràmits i reunir la documentació
necessària per sol·licitar la declaració d’utilitat pública dels Lluïsos de Gràcia. El maig
del 2008 es va presentar la sol·licitud amb
la documentació dirigida al Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, el 5 de febrer del 2009, va sortir
publicat al Diari Oficial de la Generalitat que
Lluïsos de Gràcia havia estat declarada entitat d'utilitat pública.
La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu pel qual una associació està constituïda per assolir una finalitat
d'interès general. Aquest reconeixement,
comporta una sèrie de drets, com esmentar
aquesta qualificació en tota classe de documents després del seu nom i gaudir de
beneficis fiscals, econòmics, administratius i
processals d’acord amb el que estableixi la
normativa en cada cas. També comporta
obligacions, com rendir comptes anualment i presentar una memòria descriptiva
de les activitats realitzades durant l’exercici
al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
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A banda d’aquest avantatges més genèrics,
els socis de l’entitat també podran gaudir
d’una deducció en la declaració de renda
que s’estableix en un 25% de les quantitats
satisfetes com a quota de soci, segons regula la Llei 49/2002, de règim fiscal de les
entitats no lucratives.

“El passat 29 de gener
els Lluïsos van ser
declarats entitat d’utilitat
pública”

La Gràcia
de les tertúlies

E

l passat 4 de març, dins del cicle
La Gràcia de les Tertúlies vam
podem gaudir d’un tertulià excepcional: el Molt Honorable Senyor Pasqual
Maragall. Com a gran afeccionat a l’esport
del tennis taula, només entrar a l’entitat,
ens va oferir un partit amb en Jaume Pintanel com a contrincant. En acabar el partit

l’expresident va signar el llibre d’honor
dels Lluïsos de Gràcia per segon cop ja que
ja l'havia signat en una visita anterior quan
era Alcalde de Barcelona.
Pasqual Maragall com a seguidor del Barça, al llarg de la tertúlia va comentar als
assistents que la millor medecina per l’alz-

heimer és que guanyi el Barça, alhora que
va parlar sense complexos de la malaltia
que pateix. La sinceritat i contundència de
les seves declaracions van ser les protagonistes de la nit. Una vegada més l’exalcalde de Barcelona no va deixar indiferent a
ningú.

Trofeu Vila de Gràcia
de Teatre

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Cultures
del mon

L

es activitats referents al cicle Cultures del món: Bolívia 2008-09 es van
esdevenint durant el curs.

En aquest passat mes de febrer se’n van
realitzar dues:
Jamil Viera, artista colombià, va ser l’autor
de l’exposició Oleos del oriente boliviano
que va estar exposada al vestíbul de l’entitat. Era una mostra pictòrica de paisatges
bolivians que han format part dels murals
d’escenari de festes populars bolivianes.
Duo Blanco y Negro, és
un duet de cantautors
bolivians que van fer
un concert al teatre
dels Lluïsos de Gràcia.
Aquestes dues activitats van comptar
amb la col·laboració de la Federació d’entitats
bolivianes a
Catalunya
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E

n aquest darrer trimestre es va
celebrar el IX Trofeu de teatre vila
de Gràcia, amb la participació de
cinc grups de teatre infantil i juvenil.

Hi van participar el grups de teatre 34 passes (Terrassa) amb La caputxeta i el llop,
Homoteatris (Arenys de Mar) amb L’enigma
del diamant, Tres Torres Teatre (Granollers)
amb Teatralitats, BAT (Tàrrega) amb Vola,
vola, Peter Pan i Jonàs (Mataró), amb Jo
vull fer 18!
El GFT Sotacabina va amenitzar la cloenda,
en què es van lliurar els premis. Aquests van
ser els guanyadors:
Premi al millor grup: Jonàs,
amb Jo vull fer 18!
Premi a la millor direcció: 34 passes,
amb La caputxeta i el llop.
Premi a la millor escenografia: BAT,
amb Vola, vola, Peter Pan.
Premi al millor vestuari: 34 passes,
amb La caputxeta i el llop.
Premi al millor caracterització: 34 passes,
amb La caputxeta i el llop.
Premi jurat juvenil: Jonàs,
amb Jo vull fer 18!

Premi votació
popular: Jonàs,
amb Jo vull fer
18!

Explica’ns

Verdinada

E

l diumenge
15 de març
als Lluïsos
de Gràcia va tenir
lloc una nova sessió
del projecte Explica’ns, que fa referència al foment i
ús social del català.
Aquesta jornada
va ser la primera
d’un cicle de quatre que es realitzaran al llarg dels
mesos d’abril,
maig i juny.

La sessió del març tenia com a tema central
“Begudes i pastes del món”. La dinàmica
de la jornada consistir, en aquest cas que
els participants portaven begudes i pastes
típics del seu país i havien d’explicar als
assistents els ingredients i manipulació però
sempre en català. D’aquesta manera es
potencia l’ús social de l’idioma.
Varen participar persones de Catalunya
amb bunyols de quaresma, coca de Sant
Joan i Cava. Brasil que va presentar broa
caxambú i margarida amb begudes com
guaranà i caipirinya. Bolívia va proposar
moconchinchi, bunyols i api morada i per
finalitzar, Colombia amb canelazo i almojabana y pa de iuca.
La propera trobada està prevista per al dia
19 d’abril i en aquesta ocasió, coincidint
amb Sant Jordi, el tema girarà a l’entorn de
llibres i autors del món.

D

urant la setmana del 2 al 8 de
març es va celebrar la segona
edició de la Verdinada, la setmana ambiental a Gràcia.
L’objectiu d’aquesta setmana és crear consciència sobre les qüestions mediambientals
que ens afecten i donar a conèixer noves
propostes sostenibles, és a dir, treballar per
a un món millor.
Les activitats que s’hi han desenvolupat han
estat múltiples: exposicions, xerrades d’horticultura, tallers a l’aire lliure o la cinquena
calçotada d’horticultors urbans.
El repte d’aquesta edició era fer un salt qualitatiu i sumar el major nombre d’entitats,
col·lectius, administracions i veïns en el projecte. El resultat final ha estat molt satisfactori i cal agrair la col·laboració de les
següents entitats: Acció Catacrac, AMPA
CEIP Turó del Cargol, Associació el Cargol
Graciós, Centre cívic el Coll, Centre de recursos Barcelona Sostenible, DEPANA, El Centre, El Cercle, Federació de coles de Sant
Medir, Fundació Terra, Guàrdia urbana de
Gràcia, Horturbà i l’Orfeó Gracienc.

Ja comencem a pensar en la Verdinada 2010, amb la il·lusió centrada en sumar més col·laboracions i així
poder portar a terme les múltiples propostes
que encara han de veure la llum.
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Per Roger BOSQUETS

Les noies
als Lluïsos

Pas a pas

S

C

om a complement de l’article de
la Teresa Draper publicat al Des
del Nord voldria aportar algunes
dades que ajudin a entendre la complicada
tasca de transformar, als anys seixanta, els
Lluïsos en entitat mixta.

Les noies havien anat entrant a les corals
Cantiga, Sinera i El Virolet, al Teatre, als
Equips de Matrimonis, etc. i com a Caps
Educadors a l’Agrupament i al GMM, però
no podien ser-ne sòcies, no existien legalment i, com diu la Teresa, no tenien veu ni
vot. Quan vaig ser elegit president, l’octubre del 67, vaig emprendre
la tasca de resoldre aquesta situació absurda. Va ser una feina molt
dura. Vaig tenir disgustos i incomprensions ja que, en contra d’altres opinions, no acceptava solucions a mitges, creia que les noies
havien de ser sòcies de ple dret. A més del debat intern, es van
haver de fer gestions als estaments oficials, que es van resoldre
prou bé.
Una Assemblea Consultiva el 21 de juny del 68 amb un únic tema,
la proposta d’acceptar sòcies femenines, va servir per preparar
l’ambient de l’Assemblea del 18 de gener del 69, on es va aprovar
el canvi. Quaranta anys enrere, era tot un altre món!!
Les noies que ja actuaven en diferents seccions dels Lluïsos van
poder fer-se sòcies en plena igualtat amb els nois i també va quedar
oberta l’entrada de noves sòcies. Per donar més igualtat d’oportunitats, calia tenir un Agrupament femení, ja que aleshores hi havia
dos moviments escoltes: un per a noies i un per a nois.
Tal com explica ella mateixa, vaig proposar a la Teresa, com a cap
d’Agrupament, que, si s’aprovava el canvi, l’Agrupament Celístia
s’incorporés com a nova secció als Lluïsos. Això era força raonable
perquè moltes de les noies eren germanes, filles o amigues de gent
dels Lluïsos. I així es va fer, un cop aprovat el canvi.
D’acord amb la nova situació, el 12 de setembre del 72, un grup de
sòcies, bàsicament de Sinera i de Celístia van iniciar el primer equip
femení de bàsquet. El canvi es va completar quan l’Assemblea del
20 de maig del 76 va elegir amb 163 vots a favor i només 14 en
contra i 15 en blanc la Teresa Draper com a primera presidenta de
la història dels Lluïsos.

EL CAMÍ

CARTA DEL SOCI
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Jordi CASSO

C

Us agradaria caminar arreu dels Països Catalans? Contingut i
vivències: art, història, danses, iniciatives socials i culturals,
ecologia, paisatges... camins retrobats i nous camins. Com pot
ser? Què ens ho haurà de dir que fem tard? Una vista inoblidable o el noble esforç d’aquells que han fet reviure el seu
poble? Diuen que el sol no llueix mai igual enlloc! Quantes
mirades ens esperen des del cor del cor de Gràcia?
Dia a dia creix el nombre d’Amics d’El Camí. Ara ja en som
gairebé 6000! Amics d’El Camí que participen per fer passar El
Camí per les seves contrades. Amics d’El Camí caminaires que
ho volen conèixer tot. Si vens un dia com si res podràs tornar
com si de sempre i, com que El Camí mai te l’acabes, aviat
podràs anar ben lluny. Tan lluny com el camí que has fet per
reconèixer el teu propi barri. T’ho imagines? Un petit pas
només es fa gran per tot el que ens hi espera de nou. I això
depèn de nosaltres.
Del valor d’oferir-nos en allò que coneixem del nostre poble i
en allò que sabem fer. Poder donar veu a la memòria, a la
imaginació, a la creativitat. És pel desig de viatjar que oferim
la nostra hospitalitat. Amb l’ànim de col·laborar tots junts. És
el valor de la confiança, la senzillesa de treballar pel bon futur,
amb un ponderat i exitós entusiasme. No ens cal anar a la lluna, només ens renovem. I això, Amics d’El Camí, és més vell
que l’anar a peu.

INFORMACIÓ
www.elcami.org
pasbcn@elcami.org
tel. 670 54 35 54
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E

m iniciat el nou
any amb la
col·laboració
entre els Lluïsos i la nostra
entitat, el PAS, des d’on
animem aquest gran projecte de senderisme que és
El Camí. Ara ja amb bons
auspicis a Barcelona! Us hi
animeu? Podríeu fer uns
primers passos per la Vila
de Gràcia a la caminada
del proper 10 de maig...

Per Redacció

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

NES
Grup no estiguis sol

NP
El grup NES es crea
als Lluïsos al gener
del 2009 amb la
voluntat d’unir persones que pateixen
una soledat no desitjada

“El sentiment de soledat
és un dels més difícils de
suportar. L’ésser humà és
per naturalesa social,
necessita dels altres per
establir relacions personals i viure de forma
satisfactòria”

E

ls Lluïsos de Gràcia som una entitat
que creu en les persones, potencia
les relacions humanes i posa a l’abast de la gent i els col·lectius espais per al
diàleg i l’intercanvi. Per tots aquests motius,
quan en Manel Llopis ens va proposar la
consolidació del grup NES als Lluïsos de Gràcia ens va semblar una bona iniciativa i
vàrem considerar interessant donar suport
a aquest projecte i donar-li un lloc dins de
l’entitat.
Moltes vegades, la soledat està provocada
per diferents circumstàncies de la vida, com
una separació, la mort d’un ésser estimat o
el fet de no tenir parella, per posar alguns
exemples. Tots sabem que l’ésser humà té
necessitat d’afecte, de desenvolupament
personal, de refermar l’autoestima i d’establir relacions amb les altres persones. El
grup NES pretén ajudar aquestes persones
a superar etapes difícils, creant un grup d’amistat obert a tothom, on s’ofereixen eines
per afrontar la soledat de la manera més
agradable possible. El grup està format per
gent a partir dels 40 anys, però això no vol
dir que estigui tancat a aquells que no han
arribat a aquesta franja d’edat. El fet de
marcar els 40 anys com l’edat per entrar a
formar part del grup reflecteix una necessi-

tat de la nostra societat: la d’aquelles persones que han tancat una etapa de la seva
vida i tenen la voluntat de començar-ne
una de nova i necessiten suport. És en
aquest aspecte on el grup ofereix suport i
ajuda.
Les activitats que proposa el grup NES tenen
com a finalitat fomentar les relacions
humanes, sempre a través de l’amistat, el
respecte i el bon enteniment. Organitzen
xerrades de temes d’interès a l’entorn de la
soledat impartides per professionals com
metges, psiquiatres o psicòlegs. Així mateix,
programen classes de ball de saló per a
principiants, sortides al cinema, teatre, concerts i exposicions, excursions i viatges,
entre d’altres. També, i de manera mensual, celebren els aniversaris dels membres
del grup amb un sopar, ball i regals. No cal
dir que el grup està obert a qualsevol suggeriment o nova proposta.
Si els voleu conèixer els trobareu tots els
divendres de nou a dotze de la nit als Lluïsos de Gràcia. També podeu contactar amb
ells a través del correu noestiguissol@lluisosdegracia.cat i consultar les seves activitats a l’agenda de la web dels Lluïsos
www.lluisosdegracia.cat.
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Per Lourdes SAMSÓ i Jordi AYZA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

LS

Xino-Xano
Molt més que
140 camins

El grup d’excursions
Xino-Xano es va
crear als Lluïsos l’octubre de 1992 per
un grup d’entusiastes de la natura a qui
els agrada caminar i
gaudir del paisatge i
de l’amistat

“L’acte de caminar en
grup pot ser un catalitzador per a la nostra transformació personal, ja que
desenvolupa la nostra
observació, asserena la
nostra ment, expandeix la
nostra consciència i millora la nostra salut física i
psíquica”
36

A

questa setmana hem rebut la convocatòria de l’excursió 140 del
Xino-Xano. Són més de 140 mesos
caminant pel país, descobrint nous indrets,
aprenent bocins d’història, gaudint de la
companyia dels amics i “agafant oxigen”,
com diu en Pere. És el Xino-Xano de l’esforç
de fer un recorregut concret, amb nivells de
dificultat marcada prèviament, amb uns
guies, amb certa disciplina comunitària,
però al mateix temps el Xino-Xano de la
xerinola, de l’intercanviï, de les fotos de
grup... dels amics.

En Ton i en Jaume, amb senzillesa, com qui
no fa res, però també amb constància i
esperit de servei han mantingut viva aquesta
activitat que s’ha consolidat i que té una
bona colla de seguidors i també de nouvinguts. Per a tots els que hi participem, amb
una certa regularitat, el Xino-Xano ens ha
donat una colla de moments agradables, de
convivència i de records entranyables.
Aquest curs, però, va començar amb una
baixa molt destacable: el Ton no estava en
condicions d’acompanyar-nos, malgrat que

continuava al nostre costat, es preocupava
que l’activitat continués i ajudava en tot el
que estava al seu abast. Tots ho varem sentir molt endins, però varem fer el cor fort i,
sense dir res, com si fos el més natural del
món, vàrem continuar responent engrescats a les noves convocatòries.
Però noi! Ens ho han posat encara més difícil. Per Nadal li va tocar al Jaume estar una
temporada a l’hospital. Per sort, encara
que l’ensurt va ser important, d’ací unes
setmanes reprendrà l’activitat. Sort que
sempre hi ha qui està disposat a fer servei i
a mantenir la flama i l’empenta. Aquella
convocatòria que no va poder ser, ara apareix de nou com l’excursió 140 (bis), amb
un altre recorregut i el grup es refà. (Gràcies
Pere Trubat).
Tot plegat ens ha fet pensar en la importància d’aquesta activitat que, sense ser res de
l’altre món, esperem cada mes i que, quan
no hi és, la trobem a faltar. Volem aprofitar aquest espai per agrair molt sincerament i de tot cor l’empenta, dedicació i
coneixements que en Ton Foz ens ha dedicat des del primer dia. La preparació de les
excursions amb els detalls i comentaris
sobre cada lloc, no els oblidarem mai.
També, per al nostre amic Jaume des d’aquí li desitgem una prompta recuperació
per seguir el relleu.
GRÀCIES TON! GRÀCIES JAUME !
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Per Marc VILALTA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE CASA

GMM!

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

D

urant la vida totes les persones
escullen el seu camí , o a vegades es troben en mig d’un que
no han triat. No sé ben bé perquè fa setanta anys unes persones van decidir associarse per crear un espai educatiu, però el que
és cert és que jo els estaré eternament
agraït. Més enllà del nom de Lluïsos de Gràcia, la seva història i la seva importància
(no cal explicar res de nou ja que tots
sabem què és Lluïsos), el GMM també en té
la seva.
Són centenars les persones que han passat
per aquesta secció, i posaria la mà al foc
que a la majoria d’elles els ha marcat la
vida. Són moltes les persones que després
de viure les experiències que aporta l’esplai
han continuat una vida lligada a l’entitat,
creant vincles d’amistat i d’amor, n’hi ha
que han creat famílies i que van portar-hi
els seus fills, que aquests portaran els
seus... Ho podríem resumir com un estil de
vida, l’estil del GMM, i molts dels que encara en formem part no som capaços d’entendre la nostra vida sense tot això. Amb la
celebració del 70è aniversari, l’actual equip
de monitors del GMM volem retre el nostre
petit homenatge a tots aquests anys, d’amistat, d’excursions, de jocs, de caminades... per poder fer encara més gran el nom
del nostre esplai, per d’aquí uns anys poder
seguir recordant més coses, per retrobar
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persones que fa temps que no veiem, per
veure els de sempre, i en definitiva per sentir-nos orgullosos de ser on som. Aquesta
màgia, només es possible si pensem que
les persones que han fet, fan i faran de
monitors i monitores ho fan de manera
desinteressada, de forma voluntària, i és
aquest empeny i aquesta il·lusió la gràcia de
l’assumpte.
L’educació en el lleure, per a nosaltres no
és simple pedagogia, va més enllà, creiem
en ella com un concepte de superació, de
coneixement, d’igualtat, d’oportunitats, de
diversió, de creixement personal... i un llarg
etcètera d’adjectius. Participant en aquest
projecte els monitors i monitores som educadors, però alhora també som educats
pels infants.
Amb tot això volem transmetre la nostra
alegria a tots aquells que participin en la
celebració del 70è aniversari i fer-ho saber a
tots aquells que no ho sàpiguen. Estem
il·lusionats i volem que tots sigueu partícips
de tot això, així que estigueu atents a les
novetats!!

Per Mar SOLÀ

Per Coral SINERA

Sotacabina
Teatre

Coral
sinera

C

oncert de cloenda de les celebracions del 40è aniversari
de les corals Sinera i Albada

Diumenge 22 de març de 2009
aquests dos cors joves, nascuts a Gràcia van fer un petit homenatge al
compositor Henry Purcell, en el 350
aniversari del seu naixement.
“I si fem el Dido i Enees de Purcell
Sinera i l’Albada?” Així comença
una llarga preparació del projecte, els programes i la recerca de
músics solistes, espais, patrocinadors...

L

a platea del teatre transformada en
el terrat d’un edifici de més de 150
metres d’alçada. Una barana de fusta i vuit actors preparats per conduir el
públic a un món de confusions, idees estranyes, baralles salvatges, individus que cauen,
helicòpters que s’estavellen i cigarros que
cremen. Un cap administratiu, un programador informàtic, quatre secretàries, una directora executiva i un missatger local. Tots ells
esperaven la pluja.
Sotacabina teatre ha presentat els dies 13,
14 i 15 de març l’obra Després de la pluja, de
Sergi Belbel. Amb públic envoltant l’escenari
per tres costats, s’ha vist un muntatge diferent dels que estem acostumats a veure, i
que ha estat sorprenent per al públic. Ningú
ha sortit indiferent de l’obra. Partint d’un inici que no sabies ben bé cap on et portava,
anaves descobrint què s’amagava darrere
de cada un dels personatges; tan diferents
aparentment i alhora tan iguals. Vuit individus amb un desig en comú: la pluja.
A una setmana vista de l’obra, un contratemps va fer abandonar el projecte a una de
les actrius. Tot i això, l’obra ha tirat endavant, amb la dedicació d’un aplaudiment
després de cada funció.

Un cap de setmana de
novembre, els dos cors ens
vam trobar a La Conreria,
on van començar els assaigs intensos
per cordes i jocs de nit ambientats al palau
de Dido. Després, uns quants divendres i
dissabtes d’assaigs conjunts als Lluïsos de
Gràcia animats pels nostres directors el
Pablo Larraz i l’Eva Martínez. També va
venir l’Anna Romaní, ex-Sinera, que ens va
ensenyar alguns moviments d’escena mentre cantàvem fragments de memòria.
Finalment va venir l’últim cap de setmana
intensiu. El Dissabte 21 de març vam descobrir l’Espai Jove Gràcia on vam fer un assaig
amb l’Orquestra Barroca Catalana i vam
quedar impressionats amb els solistes.
Ja som a diumenge 22, els últims consells
dels directors l’Eva i el Pablo, repassem els
gestos de la fletxa de cupido, les onades,
“la massa deforme”, la cara de bruixes i...
comença l’espectacle! A la primera part
toca primer l’orquestra sola i l’Eva Martínez
ens dirigeix el Sing unto the Lord a New
Song. Petit descans i canvi de partitura.
Els més de 70 cantaires ens col·loquem al
carrer i el Pablo ens acaba de donar els
últims consells. Comença Dido i Enees. Apareixen Dido (l’Elena Ruiz- Ortega), Belinda
(Marta Carretón) i Enees (Josep Ramón Oli-

vé), i després les terribles, espantoses,
còmiques i fantàstiques fetillera i bruixes
(Rodrigo Sosa, Laia Nieto, Maria Pujades).
Un grup de sineros i albadencs fan l’eco de
la cova on les bruixes preparen el malefici,
un mariner (Pere Cowley) crida els altres
mariners perquè preparin la partida i el dramàtic final de la partida d’Enees i el lament
de Dido.
Només n’hem pogut fer un únic concert
(pel seu alt pressupost) i va ser una nit única, plena d’emocions i amb més de 500
persones de públic, però ja podeu veure
com Sinera i Albada hem passat aquests
mesos moltes hores compartint música i
bones estones!
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Per Òscar CASABONA

Sant Medir
2009

Tennis
Taula

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE CASA

Per La Colla L’Amistat

L

a secció va participar en el XXVI
Campionat de Catalunya de Veterans, celebrat a Barcelona (Reina
Elisenda) els dies 7 i 8 de febrer i 14 i 15 de
març del 2009.

3

de març. De nou arriba Sant
Medir. Aquest any els serveis del
temps de TV3 ens van fer patir
una miqueta. Els dies previs a la festa ens
anaven anunciant que el dia de la nostra
festa ens mullaríem. Però en el fons tots
confiàvem que això no passaria. I de nou
Sant Medir ens va donar un cop de mà. El
dia ens va acompanyar.
Els romeus i romeves de la colla dels Lluïsos,
l’Amistat, ens varem trobar de bon matí a
la plaça del Nord. Mentre anaven arribant
els camions i els cavalls tots plegats varem
gaudir d’un bon esmorzar. Al punt de les 10
del matí acompanyats de la xaranga l’Embolik, de Cadaqués, nou genets i dues
camionetes vam començar el cercavila pels
carrers i places de la vila. Després de més
de dues hores vam tornar de nou al punt de
sortida. Tot seguit ens varem desplaçar a
l’ermita de Sant Medir, a Collserola, per
participar durant una estona de l’aplec
organitzat pels amics de Sant Cugat. Al final
de la celebració de la missa, i com és tradicional, la nostra bandera va rebre una nova
llaçada commemorativa.
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De tornada a Barcelona ens vam retrobar
tots plegats al Restaurant Can Cortada per
recuperar forces i celebrar com cal la diada
de Sant Medir. Després d’una bona sobretaula... tornada cap a Gràcia, a formar de nou la
colla al punt assignat al carrer Sant Salvador.
I a partir de les vuit del vespre vam baixar
amb la resta de colles, per ordre d’antiguitat i
encapçalades per la colla Unió Gracienc, pel
carrer Gran de Gràcia, acompanyats dels
tabalers de la Vella. No cal dir que una gran
multitud ens esperava amb ganes de batre
records de recollida de caramels. I esgotats i
rendits a la grandesa de la festa ens varem
acomiadar als Lluïsos tot menjant un tros del
tradicional tortell. Un any més la màgia de la
dolça festa es va apoderar de Gràcia, tones i
tones de caramels van inundar carrers i places i per un dia tots plegats vam deixar de
banda els nostres problemes i cabòries. I de
retruc el diumenge 8 de març una representació força nombrosa de romeus va participar
a la festa de Sant Medir a la Bordeta. Fins
l’any que ve!!!

Cal destacar la gran quantitat de jugadors
participants en aquest esdeveniment a
nivells d’equips, dobles i individuals. En la
modalitat d’equips de més de 40 anys els
Lluïsos de Gràcia - Miolatex vam quedar el
cinquè de 24 equips.
L’equip format per Alfredo Juan, Herminio
Carreño, Jesus Montesinos i Òscar Casabona va realitzar un torneig molt emocionant
i vibrant en tots els aspectes.
En la modalitat de dobles cal destacar, el
primer lloc (campió) de més de 50 anys de
la parella formada per Jesus Montseinos i
Escudero (dels Horts 200) i el tercer lloc
aconseguit per la parella Òscar Casabona i
Manuel Carmona (Calella).
Individualment cal destacar en més de 40
anys el paper d’Herminio Carreño (vuitens
de final) i en més de 50 anys el paper
d’Òscar Casabona (vuitens de final) i de
Jesus Montesinos (quarts de final).
Els Lluïsos de Gràcia participarem en el XVIII
Campionat d’Espanya de Veterans a Tenerife els dies del 27 d’abril al 3 de maig del
2009. Esperem i desitgem realitzar un bon
campionat a totes les modalitats: per
equips, dobles i individuals.

Per Secció de BÂSQUET

Per No Estiguis Sol

Basquet
Fem bosses...

NES

U

n any més, la secció de bàsquet
fa les bosses pel “6è Campus”
que realitzarem durant els primers dies de Setmana Santa a les
instal·lacions esportives de “La Granja” a
Santa Maria de Palautordera. Ja són sis
convocatòries i any darrere any anem creixen. La primera aproximació la vàrem fer el
mes de setembre i octubre i ara que ja hem
tancat les inscripcions, són els mateixos 104
jugadors que es van apuntar a la primera
convocatòria que ja han fet oficial la seva
participació. Tots els equips de promoció
estant representats a la sortida, fet que
potencia molt la relació que hi ha entre els
diferents equips de la casa.
–Per què té tant èxit?– Ens preguntem moltes vegades...: L’esport!!! o potser la convivència entre els nois i noies, entrenadors i
entrenadores que formen la secció. Les
hores d’entrenament estan ja programades
abans de sortir de casa però les hores de
lleure i d’esbarjo també són prou importants. Tots els participants gaudiran de la
natura, en ple Parc Nacional del Montseny
amb la pilota a les mans, a l’aire lliure;
correran per la muntanya, jocs de nit, gimcanes,... el dia serà curt, molt curt per ells i

quan “estiguin a punt per llençar a cistella”,
ja serà el dia de tornada.
Esprem poder gaudir tots plegats d’aquest
dies: no volem la pluja; cridarem el sol.
Conviurem plegats cinc dies intensos i esperem que l’any següent podrem parlar del
doble de nombre de jugadors.
Que vagi bé i fins a la tornada!!!

El pasat 22 de març el Grup NES, continuant amb les activitats previstes, va organitzar una caminada de Vilanova i la Geltrú
a Sitges a través d’un camí de ronda que
voreja la costa. Abans d’iniciar el camí, per
indicació d’un vilatà, vam visitar el típic far
dins del qual es troba ubicat el Museu del
Mar, petit però ple d’antigues fotos. Gràcies a les explicacions de la Sra. Àngela
Sanabra, directora del Museu, ens varem
poder fer una idea molt aproximada de
com era la vida dels pescadors i de la vila
150 anys enrere. També vàrem poder
observar una curiosa maqueta de la plataforma marina i pesquera de Vilanova i la
Geltrú amb les diferents profunditats, així
com la localització de naufragis, bancs d’algues i les diferents espècies de peixos que
es capturen habitualment en aquesta
zona. Per totes aquestes atencions, volem
aprofitar aquest escrit, per agrair l’atenció
que ens van dispensar tant la Sra. Àngela
com la Sra. Regina Domènech, secretària
del Museu, que ens van tractar amb molta
cortesia i amabilitat.
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Per Míriam RODRÍGUEZ

Nostra Acció, la primera
revista dels Lluïsos

LLUÏSOS DE GRÀCIA

EFEMÈRIDES

EF
Quan els Lluïsos eren
la Cort Angèlica de
Sant Luis Gonzaga,
la revista de l’entitat
era Nostra Acció
“Nostra Acció va ser testimoni d’una època convulsa i alhora de gran dinamisme de l’entitat”

L

’abril de 1915, ara fa 84 anys, va
aparèixer el primer número de Nostra Acció, el butlletí de l’aleshores
Cort Angèlica de Sant Lluís Gonzaga. Així ho
expressava la capçalera de la publicació, que
duia per títol Nostra Acció, portaveu de la
congregació Mariana Cort Angèlica de Sant
Lluís Gonzaga de Gràcia.
Aquesta primera revista, apareguda en una
època d’efervescència i plena activitat de
l’entitat, va ser testimoni de la formació d’algunes seccions de la casa i de molts canvis
transcorreguts al llarg dels anys i com a tal,
ha esdevingut una rica font d’informació per
reconstruir la història dels Lluïsos. El 1915, el
mateix any de la seva publicació, es va organitzar la secció d’atletisme i un any més
tard, el 1916, va néixer la secció d’Esports i
Excursions. Nostra Acció va recollir en les
seves pàgines els moviments que van permetre la creació d’aquestes seccions i les
seves primeres activitats.
En la seva primera etapa, Nostra Acció es va
publicar de manera ininterrompuda fins al
juliol de 1936, any de l’esclat de la Guerra
Civil. Havia arribat al número 284. El suplement d’espectacles d’aquest darrer número
anunciava el programa de cinema del mes
de juliol de 1936, i oferia un clar testimoni
de la intensa activitat que desen-

volupaven els Lluïsos aquell estiu de
preguerra. Un any abans, el 1935, l’entitat
havia celebrat el seu 80è aniversari amb
diversos actes, dels quals la revista havia fet
una àmplia cobertura.
Finalitzada la Guerra Civil, el novembre de
1939, la revista va reaparèixer amb la capçalera castellanitzada. S’havia convertit en
Nuestra Acción, tot i que ho va fer amb una
aparent continuïtat i reprenent la numeració
d’abans de la guerra. A la seva portada, sota
l’any 1939, la frase “Año de la Victoria”
anunciava l’inici d’una nova etapa. Aquesta
reaparició va ser molt breu, ja que tres
números més tard, el mes de maig de 1940,
el Govern Civil va denegar l’autorització per
publicar la revista. Durant els quatre anys
següents la publicació es va substituir per
una circular informativa.
Nuestra Acción va tornar a publicar-se el mes
de maig de 1944, estrenant el número 1 d’una nova etapa que s’allargaria fins l’any
1965, any en què desapareix definitivament.
En aquesta darrera etapa, la revista va ser
testimoni d’alguns fets importants per a
l’entitat, com la mort, l’any 1952 de Mossèn
Penina, director espiritual de l’entitat des de
1939 i al qual Nuestra Acción li va dedicar un
número monogràfic. La revista també va
recollir els actes de celebració del centenari
dels Lluïsos, l’any 1955, amb la peregrinació
de cent cinquanta socis de l’entitat a Roma,
on van assistir a una recepció del Papa
Pius XII o la descoberta dels valors de l’escoltisme i el naixement, l’any 1957, de l’Agrupament Escolta de l’entitat.
L’any 1997, més de trenta anys després de la
desaparició de Nostra Acció, els Lluïsos publicaven la revista Des del Nord, de la qual ara
teniu un exemplar entre les mans. Entre
aquella primera revista dels Lluïsos, nascuda
a principis del segle XX i l’altra, apareguda
gairebé al segle XXI, hi ha una voluntat
comuna: la de ser testimoni de les activitats
i motivacions dels membres d’aquesta associació.
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Casal d Estiu

dels Lluisos de Gracia

09

Dates: del 25 de juny al 31 de juliol (6 setmanes)
del 31 d’agost al 10 de setembre (2 setmanes)
Horari: Matí: de 9 h a 14 h / Matí i tarda: de 9 h a 17h
Hi haurà els serveis opcionals d’acollida de 8 h a 9 h del matí i de menjador.

GRUPS: Menuts: 2005-2006 / Petits: 2002-2003-2004 /
Mitjans: 2000-2001 / Grans: 1998-1999 / Gegants: 1995-1996-1997

vallverducomunicacio2@yahoo.es

(Grups per dates de naixement)

In ormació

Inscripcions

Lluïsos de Gràcia
Pl. Del Nord, 7-10. 08024 BCN
Tel. 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat

SOCIS: A partir del 21 d’abril (a les 17h)
NO SOCIS: A partir del 28 d’abril (a les 17h)
Les inscripcions finalitzaran el 2 de juny

Organitza:

